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Voorwoord van de voorzitter  
 

 
Hierbij presenteer ik, voor alweer de vierde keer, met gepaste trots het 
jaarverslag van onze stichting Wings of Support (WoS) over 2018. 
 
WoS is een fantastische stichting waarmee we wereldwijd duizenden kinderen 
helpen, op weg naar een fijner bestaan. Het unieke van deze stichting is dat 
we deze hulp kunnen aanbieden dankzij de vrijwillige inzet van vele KLM-
medewerkers, veelal tijdens hun verblijf op hun wereldwijde bestemmingen. 
Hierdoor zijn onze kosten vrijwel nihil en gaat er 98% van alle ontvangen 
donaties rechtstreeks naar onze projecten. Een aantal projecten wordt in dit 
jaarverslag kort uitgelicht, waarbij het accent ligt op onze bijdrage in 2018.  
 
In het afgelopen jaar hebben we ons vooral weer gefocust op onze doelgroep, 
de kinderen die we wereldwijd weten te helpen op weg naar een mooiere 
toekomst. Maar 2018 was ook een bijzonder jaar, namelijk het jaar waarin we 
het twintigjarig bestaan van WoS hebben gevierd. Een schitterend moment 
waar we in november 2018 uitgebreid bij stil hebben gestaan, ons realiserend 
wat we in twintig jaar allemaal bereikt hebben. Natuurlijk alleen maar 
mogelijk gemaakt door iedereen die Wings of Support in al die jaren – op 
welke manier dan ook – ondersteunt en ondersteund heeft. Ik bedank hiervoor 
eenieder, natuurlijk namens alle WoS-kinderen, uit de grond van mijn hart. 
 
De projectlijst van 2018 doornemend, realiseer ik me hoe gevarieerd en divers 
onze projecten zijn. Van sport en spel, via serieuze medische materialen naar 
aanbouw van klaslokalen of schoolmaterialen. Prachtig om te zien dat onze 
projectcoördinatoren hun ei kwijt kunnen in de aanvragen en zich inzetten 
voor zaken die ze belangrijk vinden. Uniek is ook het verwezenlijken van de 
grote wens van vele samenwerkende organisaties, het sponsoren van 
mankracht zoals een leraar of sociaal werker. In onze huidige maatschappij 
blijkt het begeleiden van kinderen een belangrijke factor naar een fijnere 
toekomst. Mooi om te zien dat WoS daar een steentje aan kan bijdragen. 
 
Het afgelopen jaar hebben we ook weer stappen weten te zetten in onze 
ambitie om een duurzame, transparante organisatie te blijven, met oog voor de 
verwachtingen en uitdagingen die daarbij in de huidige tijd horen. In die 
twintig jaar zijn we tenslotte doorgegroeid naar een mooie stichting, die veel 
kinderen weet te ondersteunen. Sommige WoS-ers verlangen soms terug naar 
de goede oude tijd, zonder ingewikkelde processen. Samen met de diverse 
commissies zijn we erin geslaagd om enkele processen zo aan te passen dat 
deze passen in de huidige tijd en horend bij onze omvang. 
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Terwijl we oog blijven houden voor een veranderde werkelijkheid met 
aangepaste eisen, zijn we in staat om na twintig jaar WoS, nog steeds vooruit 
te kijken. “Elk nadeel heb z’n voordeel”, zei een beroemde filosoof ooit, want 
hierdoor kunnen we veel meer geld besteden en dus nog meer kinderen helpen. 
 

Tot slot: het Jaarverslag 2018 is opgesteld conform ‘Richtlijn 650’ voor 

fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De 

verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van de nieuwe 

richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In dit Jaarverslag is de 

verantwoordingsverklaring integraal opgenomen als bijlage II.                             

 

Veel leesplezier gewenst! 

 

Namens het bestuur en de Raad van Toezicht  

van de Stichting Wings of Support, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Röell 

Voorzitter   
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Stichting Kansarmen Sri Lanka heeft de expertise en kennis om in Sri 

Lanka waterputten en waterleidingen aan te leggen. Fleur Scholten 

(cabin attendant KLM) is onder de indruk van de ongekende 

gedrevenheid van voorzitter Jan van der Steen. “Om die reden is het erg 

prettig om met hem en Chaminda, zijn rechterhand, samen te werken”. 

Jan trekt met zijn team door heel Sri Lanka om mensen van water te 

kunnen voorzien.  

 

Wings of Support heeft een waterproject in Negombo ondersteund. De 

watervoorzieningen bij de Adiambalama school zijn aangelegd en dit 

betekent dat maar liefst 592 kinderen vanaf nu dagelijks toegang hebben 

tot schoon drinkwater en gebruik kunnen maken van sanitaire 

voorzieningen. Dit is zeker geen druppel op de gloeiende plaat aangezien 

niet alleen deze kinderen nú baat hebben bij schoon water, ook de 

toekomstige schoolkinderen zullen hier gebruik van maken. Een mooi 

voorbeeld van duurzaamheid! 

  

Jan: “Het project dat Wings of Support  

heeft ondersteund ligt nagenoeg naast  

het vliegveld van Colombo, daarmee is  

het een uitgelezen project voor jullie.  

Bovendien betreft het een school en is  

het voornamelijk gericht op kinderen. 

De dagelijkse toegang tot water is een  

mensenrecht, daar vechten we voor en  

Wings of Support draagt hieraan bij.  

Onze neuzen staan dezelfde kant op en  

daarom hopen we van harte dat deze  

samenwerking zich in de toekomst  

voortzet.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 

“De dagelijkse toegang 
tot water is een 
mensenrecht, daar 
vechten we voor en 
Wings of Support draagt 
hieraan bij” 
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1. 2018 in het kort 
 

 

In 2018 heeft Wings of Support 70 projecten uitgevoerd, verdeeld over 21 landen. 

Daarmee hebben zo’n 100 medewerkers van Wings of Support op vrijwillige basis 

17.619 kinderen geholpen. 

 

De stichting heeft het afgelopen jaar € 775.464 ontvangen van haar donateurs en 

sponsors. € 435.744 komt uit particulieren, € 318.874 uit sponsoring van bedrijven 

zonder winststreven en € 20.846 uit overige baten. Van elke ontvangen euro gaat  

98 cent naar het goede doel. De goede doelen, variërend van after-

schoolprogramma’s tot aanschaf van vervoermiddelen en bouw van schoollokalen, 

treft u aan in Bijlage I. 

 

Net zoals in 2017 volgt het bestuur in 2018 de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan 

(2017-2020) en het Operationeel Plan 2018. Het verslagjaar staat daarmee in het 

teken van het verder professionaliseren van de organisatie met het oog op 

stabiliteit, continuïteit en kwaliteit. 

 

Onze samenwerking met KLM CSR heeft zich in 2018 voortgezet en ons mooie 

mogelijkheden geboden. Zo was Wings of Support het goede doel tijdens de door 

KLM Nederland georganiseerde golfdagen voor hun Flying Blue Platinum Elite 

klanten, voorafgaand aan de KLM Open bij The Dutch in Spijk.  

Later in het jaar mochten we een 

prachtige cheque ontvangen uit 

handen van KLM CEO Pieter Elbers 

tijdens de businessloop van de Dam tot 

Damloop. Het gezamenlijk 

communicatie- en actieplan heeft tot 

regelmatige uitingen over WoS via 

interne KLM media gezorgd en 

daardoor ook meer bekendheid 

gegenereerd. Het partnership is een 

belangrijke mijlpaal voor de stichting 

met het oog op erkenning, 

professionaliteit, continuïteit en 

bewuste donateursgroei. 
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In 2018 heeft de WoSwijs een andere vorm gekregen. Waar in 2017 nog drie edities 

van de digitale WoSwijs uitkwamen, is er in augustus 2018 een start gemaakt met 

de WoSwijsblog. Deze is vanaf augustus bijna maandelijks verschenen, met een  

specifiek uitgelicht onderwerp. Met behulp van Foleon en met meer beeldmateriaal, 

filmpjes en makkelijk te delen artikelen is de digitale bereikbaarheid en 

aantrekkelijkheid van het magazine verder vergroot door de redactie. Ons social 

mediabeleid is hierin geïntegreerd, waarbij gebruikt is gemaakt van onze digitale 

beeldbank. Het uitvoeren van de communicatiestrategie, zoals opgesteld in 2015, 

heeft bijgedragen aan de beoogde professionalisering en digitale bereikbaarheid 

van de stichting. 

 

Het twintigjarig bestaan van Wings of Support is met een groot feest in november 

door medewerkers en grote sponsors in het Hyatt Place te Hoofddorp gevierd. We 

hebben stilgestaan bij de doorgemaakte groei van WoS van baby tot jongvolwassen 

stichting. En zoals het opvoeden van een kind lastige tijden met zich mee kan 

brengen, is dit bij WoS ook geen uitzondering geweest. In deze tijden is het 

belangrijk om de focus te houden op wat ons WoS-ers bindt: het helpen van 

kinderen. Niet alleen op zonnige, windstille dagen, maar ook tijdens momenten 

waar verschil van inzicht speelt. De bezoeken en de persoonlijke contacten met onze 

projecten zorgen ervoor dat we goed toezicht kunnen houden. Daarnaast moeten we 

voor een bestendige toekomst van de stichting voldoen aan de eisen die de huidige 

tijd van een stichting verlangt. Deze administratieve veeleisende zaken vallen vaak 

niet in het favoriete takenpakket van de meeste WoS-ers.  
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Het ontwikkelen van onze policy “ongewenst gedrag” heeft, naast het aanpassen 

van onze interne Code of Conduct voor vrijwilligers en medewerkers van de 

Stichting, een steentje bijgedragen aan het verder professionaliseren van de 

organisatie. Ook is per 14 mei 2018 onze privacy policy (AVG) ingegaan. 

 

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de audit van 2017 over de project 

procedures heeft het bestuur besloten om de projecten niet alleen bij opstarten maar 

ook bij afronden via het bestuur te laten lopen. 

 

Ook wat het monitoren en controleren van onze projecten betreft is er een aantal 

aanvullende controles toegepast. Zo is er een evaluatieformulier ontwikkeld 

waarmee bestuur en projectcoördinatoren het af te ronden project kunnen 

beoordelen. Hier wordt de algemene samenwerking, impact en financiële 

afwikkeling uitgebreid in meegenomen. Daarnaast is voor projecten boven de 

€10.000 een WoSscan verplicht (voor projecten onder dit bedrag is de scan 

facultatief) waarmee we (onder andere) de impact van onze hulp kunnen meten. 

Hiermee kunnen we beter toezicht houden op onze werkzaamheden en op 

transparante wijze blijven rapporteren. 

 

Het aantal periodieke donateurs is in 2018 verder gestegen, van 3.200 in 2016, naar 

3.265 in 2017 en 3.402 in 2018. Deze positieve ontwikkeling heeft zich bovendien 

verder voortgezet in 2019. De stichting heeft een heldere ambitie neergezet om het 

aantal vaste donateurs toe te laten nemen en kijkt dan ook tevreden terug op 

wederom een succesvol jaar. Deze vaste donateurs hebben samen met Wings of 

Support en haar trouwe sponsoren gezorgd voor mooie inkomsten. Dankzij een 

actieve en flexibele groep projectcoördinatoren wist de stichting 98% van deze hoge 

inkomsten direct te besteden aan projecten. Wat dat betreft is 2018 opnieuw een 

succesvol jaar geweest waarbij de stichting dankzij haar donateurs en sponsors een 

significante verbetering heeft kunnen bewerkstelligen in de levensomstandigheden 

van 17.619 kinderen.  

 

Mede dankzij de voortgezette samenwerking met partner KLM heeft Wings of 

Support opnieuw een laag eigen kosten percentage weten te realiseren in 2018.  

 

Met dit jaarverslag legt Wings of Support verantwoording af over haar 

werkzaamheden in 2018 en biedt ze tegelijkertijd een kijkje achter de schermen van 

de unieke en betrokken vrijwilligersorganisatie. 
  



 

 10 

2. Wie we zijn 
 

 

2.1 Historie 

Medewerkers van een luchtvaartmaatschappij komen over de hele wereld en 

verblijven vaak in luxueuze hotels. Maar naast het reizen, de luxe en het maken van 

leuke uitstapjes, zijn ook lokale normen en waarden en de grote verschillen tussen 

arm en rijk veelal goed zichtbaar. Luchtvaartpersoneel ziet vaak bedelende, 

gehandicapte en verwaarloosde kinderen. In sommige landen is het kijken uit het 

hotelraam al voldoende om deze ellende te zien. Kinderen zijn meestal het grootste 

slachtoffer van deze mensonterende en onrechtvaardige omstandigheden. Veel van 

deze kinderen gaan niet naar school en ontvangen daarnaast weinig liefde of 

vertrouwen. Frustrerend genoeg kan een individu hier weinig aan doen, omdat de 

tijd, middelen en mankracht ontbreken. Dit gevoel van onmacht bracht oud-

gezagvoerder Marius den Dulk ertoe om, samen met collega’s, een oproep te 

plaatsen in een vakblad om met nog meer collega’s de handen ineen te laten slaan. 

Een aantal collega’s reageerden op de oproep en op 6 november 1998 was de 

oprichting van Wings of Support een feit. 

 

2.2 Statutair doel, missie en visie 

Stichting Wings of Support is uniek. Door de aard van het werk komt het vliegend 

personeel veelvuldig in verschillende landen. Zo kunnen de mensen van Wings of 

Support de projecten maximaal bezoeken. Ook geïnteresseerde donateurs zijn daar 

welkom. Onze belangrijkste ambassadeurs zijn de projectcoördinatoren. Zij bezoeken 

de projecten tijdens hun rust tussen twee vluchten, onderhouden contact met de 

lokale organisatie en doen daar verslag van. De kosten blijven daardoor zeer laag. 

Wings of Support opereert onafhankelijk van de KLM, maar veel vrijwilligers kunnen 

het werk uitvoeren dankzij de medewerking van dit bedrijf. 

  

Statutaire doel 

Het statutaire doel van Wings of Support is het verlenen van gerichte en 

onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen in het algemeen en die in 

ontwikkelingslanden in het bijzonder. Ook ambieert Wings of Support het 

bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van 

kinderen in hun eigen woonomgeving. Dit gebeurt zonder onderscheid te maken in 

ras, geloof of politieke overtuiging. 

 

 

 

 

 



 

 
11 

Missie 

Wings of Support steunt groepen kinderen op KLM bestemmingen door middel van 

het geven van financiële steun en indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve van  

onderwijs, onderdak en medische verzorging. Wings of Support verleent 

rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen kinderen vanuit een 

duurzaamheidsgedachte. Tegelijkertijd geeft Wings of Support donateurs en 

sponsors mogelijkheden om op projecten de handen uit de mouwen te steken.  

 

Visie 

Wings of Support streeft naar integriteit en naar een optimale inzet van haar 

vrijwilligers en beschikbare middelen. Tevens legt zij een transparante en 

zorgvuldige verantwoording af over de resultaten. Wings of Support heeft geen 

betaalde krachten en werkt alleen met vrijwilligers, die door de aard van hun werk 

geen reis- en verblijfkosten hebben. Wings of Support streeft naar duurzame relaties 

met vertegenwoordigers van de lokale projecten, die op hun beurt ervoor zorgen dat 

zoveel mogelijk kinderen geholpen worden. 
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3. Organisatie 
 

 

Wij zijn er trots op dat de stichting Wings of Support al sinds 1 april 2009 het CBF-

Keurmerk mag dragen. Als keurmerkhouder onderschrijven wij de volgende drie 

principes voor goed bestuur: 

1. Binnen de stichting is het toezicht duidelijk gescheiden van het bestuur en 

de uitvoering.  

2. De stichting werkt voortdurend aan een zo goed mogelijke besteding van 

middelen, zodat doelstellingen effectief en doelmatig worden gerealiseerd.  

3. De stichting streeft naar optimale relaties met belanghebbenden en 

stakeholders.  

Een uitgebreide Verantwoordingsverklaring is als Bijlage II in dit verslag 

opgenomen. 

 

3.1 Bestuur 

Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 

Naam en Functie in bestuur 
In bestuur sinds /  

Termijn tot  
Functie  

Martine Röell 

Voorzitter 
2015 / 2021 Senior Purser KLM 

Eva Bosnjakovic 

Secretaris en vice-voorzitter 
2016 / 2020 Cabin Attendant KLM 

Loulou de Winter 

Penningmeester 
2018 / 2019 

Financial Business 

Analist KLM 

(nevenfunctie: 

bestuurslid Young KLM) 

 

 

 

Bram Snel 

Bestuurslid Communicatie  
2018 / 2020 

Operations Research 

Consultant, Air France 

KLM Martinair Cargo 

Marlies van Waveren (a.i.) 

Bestuurslid Projecten 
2018 / 2020 Senior Purser KLM 

 

In 2018 zijn de functies penningmeester, bestuurslid projecten en bestuurslid 

communicatie in het bestuur gewijzigd. Bestuursleden worden voor een periode van 

drie jaar benoemd door het bestuur. Het bestuur is bevoegd bestuurders te schorsen 

en te ontslaan.  
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“Zij nemen iedere 
dag de zware taak 

op zich, om 
kinderen bij te 

staan die in 

moeilijke 
omstandigheden 

opgroeien” 

 

” 

 
"Het bijzondere aan Good Hope Psycological 
Service zijn de medewerkers, de therapeuten 
en de counsellors. Zij nemen iedere dag de 
zware taak op zich, om kinderen bij te staan 
die in moeilijke omstandigheden opgroeien", 
aldus Desirée de Vroomen (cabin attendant 
KLM) 
 
Het professionele team bereikt wekelijks grote 
groepen kinderen op scholen in Klapmuts, 
Paarl, Pniel, Bergendal en Simmondium. (Zuid-
Afrika) Maar ook in de behandelkamers in 
Stellenbosch en Paarl worden zowel 
groepssessies als, indien nodig, individuele 
sessies gerealiseerd. 
Deze zware taak wordt met veel liefde en 
toewijding door counselors, psychologen en 
een forensic social worker uitgevoerd. Met 
name door de psychische hulp aan een grote 
groep getraumatiseerde kinderen, iets waar 
we niet altijd bij stil staan, geeft Good Hope ze 
de mogelijkheid om te gaan met de 
uitdagingen die een leven in de Kaap met zich 
mee brengt.  
 

Carien de Klerk (directrice van Good Hope 
Psychological Service): “Thanks to the 
donation of Wings of Support (WoS) we have 
the opportunity to hire the professionals we 
need to help the children who would, without 
this support, not have access to counseling. It 
provides continuation and enables us to hire 
the right staff.  
 
We can with conviction state that WoS 
contributed to a significant and lasting 
changes in children’s lives in Stellenbosch, 
Paarl, Franschhoek and the surrounding semi-
rural areas. We are so grateful to receive a 
significant financial support towards our work 
with vulnerable children.”  
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De Raad van Toezicht keurt de benoeming van bestuurders goed en is tevens 

bevoegd om bestuurders te schorsen. Het bestuur kent op een aantal posten 

plaatsvervangers. Dit zijn Laura Pot, plv. secretaris (Cabin Attendant KLM), Bram 

Uijterschout, plv. penningmeester (Controller KLM Cargo) en Monny Campos 

Medina, plv. bestuurslid Communicatie (Campaign Marketing Manager KLM). 
 

Het bestuur is in 2018 zesmaal in vergadering bijeengekomen. Tijdens de eerste 

vergadering heeft het bestuur het eigen functioneren en de eigen samenstelling 

geëvalueerd. 

Het bestuur vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor geen 

vergoeding. Slechts noodzakelijke kosten worden vergoed, zoals kosten ten behoeve 

van de uitvoering van projecten. In 2018 heeft het bestuur geen kosten gedeclareerd. 

 

3.2 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2018 uit de volgende personen: 

Naam & Functie in Raad van 

Toezicht 

In RvT sinds /  

Termijn tot 1 januari 
Functie  

Bart de Vries 

Voorzitter 
2016 / 2023 

Directeur van de KLM Flight 

Academy (KFA) en de 

Martinair Flight Academy 

(MFA) 

Arjen de Jong 

Lid financiën 
2015 / 2021 CFO Inashco B.V. 

Janneke Gökemeijer 

Lid 
2012 / 2019 

General Manager  

Regional Jet Center BV 

 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun 

werkzaamheden. Evenmin declareerden leden van de Raad van Toezicht kosten. 

 

De wijze van benoeming van leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de 

statuten. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van 

Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd leden van de Raad te schorsen en te 

ontslaan. Elk lid van de Raad van Toezicht treedt uiterlijk vijf jaren na zijn 

benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het 

aftredende lid is herbenoembaar. Indien een lid van de Raad van Toezicht in een 

tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt deze in het rooster de plaats in van 

zijn voorganger. Wanneer een nieuw lid van de Raad van Toezicht de termijn van 

zijn/haar voorganger overneemt, maakt dit nieuwe lid de termijn (van de 

voorganger) eerst af voordat een eigen termijn ingaat. 
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In 2018 vergaderde de Raad van Toezicht driemaal en alle vergaderingen werden 

bijgewoond door het bestuur van de stichting. Vaste onderdelen op de agenda 

waren de kwartaalcijfers en financiële rapportages. De vergadering van juni werd 

gebruikt om de cijfers over het jaar 2017 te bespreken en goed te keuren.  

 

Op de eerste vergadering van het jaar evalueert de Raad van Toezicht de 

samenstelling en het functioneren van de raad. Tevens evalueert de Raad van 

Toezicht de samenstelling en het functioneren van het bestuur. Uit deze evaluatie 

zijn in 2018 geen bijzonderheden voortgekomen. Daarnaast wordt de risico- analyse 

structureel besproken in de vergaderingen. Deze heeft betrekking op de continuïteit 

van de stichting. 

 

3.3 Auditcommissie  
 
De Auditcommissie bestond op 31 december 2018 uit de volgende personen: 

Naam & Functie in 

Auditcommissie 
Functie  

Arjen de Jong  

Voorzitter 
CFO Inashco B.V. 

Ad Röling 

Lid  
Gepensioneerd Hoofd KLM Accounting Services 

Pieter Wensveen 

Lid 
VP Finance & Control Passenger Business KLM 

 

De werkzaamheden van de Auditcommissie zijn geregeld in het Huishoudelijk 

Reglement. De leden van de Auditcommissie worden vooralsnog voor onbepaalde 

tijd benoemd. 

 

De Auditcommissieleden vergaderden op regelmatige basis en veelal per 

conference-call, waarbij ook de penningmeester en plaatsvervangend 

penningmeester aanschoven.  
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“We feel you are 
always standing 
beside us” 

 

KCC (Kigamboni Community Centre) is in 2007 opgericht door een vijftal 

voormalige straatkinderen met maar één doel: kansloze kinderen uit Dar es 

Salaam een kans geven om wat van het leven te maken. Hun motto is: 

everyone has a talent.  

Bruisend van enthousiasme begonnen ze een acrobatenopleiding, 

naaicursussen en bijles voor vroege schoolverlaters/uitvallers. 

Tegenwoordig is KCC uitgegroeid tot een solide organisatie met meerdere 

sponsoren. Het mooie van KCC, volgens Yvonne Welzen (gepensioneerd 

Senior Purser KLM), is dat ze bij hun werk de hele omringende samenleving 

betrekken. Vele plannen van KCC zijn inmiddels gerealiseerd. Hun grootste 

droom is om als zelfstandige organisatie verder te gaan , zonder hulp van 

sponsoren. Een prachtig streven, maar stiekem hoop ik, samen met mijn 

mede project- coördinator Fleur Scholten (cabin attendant KLM), nog wat 

mooie projecten te kunnen realiseren bij deze sympathieke organisatie. 

 

Nassoro Mkwesso (executive chairman KCC): ”Wings of Support values our 

work and we feel you are always standing beside us.We have known each 

other for so many years, and despite some struggles and mistakes we may 

have made, you have always put your trust in us. You believe in what KCC 

stands for: trying to educate young people and help them to make a step 

towards a better future.” 

 

When asked what makes KCC’s  

collaboration with Wings of  

Support special, Rashid Kondo  

(Secretary General KCC) answers:  

“due of our common interest in  

working with children, due to our  

friendship as partners rather than  

donors and foremost due to the  

frequent visits of your team or KLM  

crews to our centre where we  

operate with our daily activities. We  

feel proud  to know each other and  

partner, the world like a village-  

supporting one another” 

 

 

 

 

 

 

 

” 
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3.4 Onbetaalde vaste medewerkers 
 

Wings of Support heeft geen betaalde krachten in dienst. Op 31 december 2018 

waren bij Wings of Support 100 medewerkers actief die op vrijwillige (maar niet 

vrijblijvende) basis de organisatie vormen. Dit aantal is inclusief het bestuur.  

 

Als Wings of Support op zoek is naar nieuwe vrijwillige medewerkers voor bepaalde 

functies, dan wordt hier onder meer aandacht voor gevraagd op de website onder 

het vacatureoverzicht. Binnen Wings of Support is het secretariaat (P&O) 

verantwoordelijk voor de medewerkers-/vrijwilligerslijst.  

 

Vanaf 2015 is voor iedere medewerker die direct in aanraking komt met kinderen het 

bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht gesteld. Dit naast het 

onderschrijven van de Code of Conduct die Wings of Support intern gebruikt. Het 

bestuur wil hiermee de kans op (bijvoorbeeld) seksuele intimidatie uitsluiten. Het 

geeft meer zekerheid over het verleden van medewerkers en het sluit mensen, die 

eerder een grens hebben overschreden, uit voor een functie binnen Wings of 

Support. 

 

De medewerkers vormen de kernkracht van Wings of Support. Hen voor de stichting 

behouden en binden, is in het licht van de continuïteit van het grootste belang. Door 

zaken anders in te richten, door concentratie van het aantal projecten waar Wings of 

Support zaken mee doet en door verdergaande vereenvoudiging en automatisering 

via het softwarepakket Salesforce neemt de werkdruk die de medewerkers ervaren 

af. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor projecten steeds meer gedeeld 

door twee projectcoördinatoren in plaats van één. Hiermee creëert het bestuur meer 

mogelijkheden om mensen te behouden en nieuwe instroom laagdrempelig te 

houden. Het aantal vaste vrijwillige medewerkers in 2018 is goed te noemen. Om de 

behoefte aan vooral specialistische plekken in te vullen, is er in 2018 ook aandacht 

besteed om deze plekken buiten de stichting aan te boren en daar 

samenwerkingsvormen mee aan te gaan. Denk daarbij aan een webmaster, 

Salesforce expert en grafisch vormgever. Het aantal projectcoördinatoren blijft 

constant. 
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3.5 Vrijwilligers op incidentele basis 
 
Naast de onbetaalde vaste medewerkers kan Wings of Support rekenen op enkele 

honderden vrijwilligers die op incidentele basis helpen, bijvoorbeeld bij presentaties 

op diverse locaties. Alle vrijwilligers ontvangen een aantal keer per jaar een update 

met verzoeken vanuit de organisatie. Hier wordt vaak gehoor aan gegeven. 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website van Wings of Support en komen 

zo op onze vrijwilligerslijst. Ze kunnen aangeven op welke vlakken ze Wings of 

Support willen helpen. 

 

3.6 ANBI en Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)  
 
Sinds 2009 is Wings of Support in het bezit van het CBF-Keurmerk. De CBF (Centraal 

Bureau Fondsenwerving) Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het 

CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten 

organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere 

organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. De Erkenning is het 

keurmerk voor goede doelen in Nederland. Ongeveer 80 procent van het particuliere 

geefgeld in Nederland staat onder actief toezicht van het CBF. De 588 Erkende 

Goede Doelen laten zich ieder jaar vrijwillig toetsen door het CBF. Hierdoor geven 

de Erkende Goede Doelen een krachtig signaal af: wij zijn een professionele sector 

waar geldverstrekkers gerust aan kunnen geven. Aan een Erkend Goed Doel kun je 

gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk 

bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording 

aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. In 2018 vond hertoetsing door het CBF 

plaats. De stichting heeft na deze hertoetsing in februari 2019 opnieuw het CBF 

erkenning gekregen. 

 

Wings of Support is ook een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook 

is het Jaarverslag 2018 beoordeeld op beschikbaarheid, controleverklaring en een 

aantal belangrijke bepalingen uit de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.  

 

3.7 Invulling partnership met KLM CSR 
 
In 2017 bezegelden KLM en Stichting Wings of Support de reeds bestaande 

samenwerking door het tekenen van een driejarig partnership. Wings of Support 

werd daarmee het officiële goede doel van de KLM. In 2018 is hier verdere invulling 

aan gegeven. De samenwerking biedt veel waarde voor beide partijen. Voor KLM 

biedt het partnership met Wings of Support, een stichting die sinds de oprichting 

onlosmakelijk met het bedrijf verbonden is, de mogelijkheid om wereldwijd lokaal  
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maatschappelijk betrokken te zijn en deze betrokkenheid verder aan haar  

medewerkers te stimuleren. Eén van de doelen van de samenwerking is meer 

bekendheid voor Wings of Support te generen binnen de KLM. Dit is een invulling 

van de doelstelling om het voorkeurs goede doel van de Nederlandse 

luchtvaartbranche te worden.  

 

Vliegend personeel van de KLM is historisch gezien sterk betrokken geweest bij de 

werkzaamheden van Wings of Support. Een ander doel is om ook andere KLM 

afdelingen te enthousiasmeren zodat de stichting in de toekomst nog breder 

gedragen wordt binnen KLM.   

 

Het opstellen van een gezamenlijke communicatie kalender met KLM CSR heeft 

geleid tot relevante KLM Takes Care – uitingen. Daarbij is er in 2018 verdere 

invulling gegeven aan meer digitale content; door middel van foto’s en films 

(gecategoriseerd in onze beeldbank); verdere aanwezigheid op Social Media; en 

publicatie van een maandelijkse WOSwijs blog, geschreven door de redactie. 

Daarnaast werden er meer dan twaalf newsberichten in de KLM app gepost; en was 

Wings of Support prominent aanwezig op de vijf KLM Flying Blue Golfevents en 

twee KLM Medewerkers events. Bovendien werd er € 18.000 opgehaald voor Wings 

of Support tijdens de Dam tot Dam loop (uitgereikt door Pieter Elbers) en was de 

stichting terug te vinden in de december editie van Holland Herald. Kortom, Wings 

of Support was in 2018 erg zichtbaar binnen de KLM. 

 

Via de samenwerking krijgt Wings of Support bovendien toegang tot essentiële 

kennis en expertise daar waar ze deze zelf niet bezit (bijvoorbeeld: Salesforce CRM 

systeem, webonderhoud en ontwikkeling). KLM helpt Wings of Support daarnaast 

met het laag houden van de eigen kosten, door een deel hiervan op jaarlijkse basis 

te vergoeden. Dankzij dit element van de samenwerking blijft de stichting altijd nog 

in staat tegen zeer lage eigen kosten (2%) te opereren. Uiteraard blijft het faciliteren 

van de reizen van projectcoördinatoren naar de Wings of Support projecten tijdens 

KLM werktijd onderdeel van de samenwerking. Evenals de optie voor klanten van 

de KLM om via het Flying Blue programma miles te doneren aan Wings of Support.  
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“op een vrije manier 

en ‘begrijpend leren’ 

lesgeven” 

 

” 

 

De Pasmaran is een bijzondere school in het noorden van Bali, Indonesië. In 

tegenstelling tot de meeste Indonesische scholen wordt hier op een vrije manier en 

‘begrijpend leren’ les gegeven. De school biedt ook onderdak aan werkeloze 

leerkrachten die worden getraind in innovatief en holistisch lesgeven. Via een 

Nederlandse huisarts zijn wij betrokken geraakt bij dit project. Hij heeft deze school 

samen met zijn vrouw (lerares) in 1990 opgericht. De school biedt ondersteuning 

aan kinderen die door geldgebrek hun schoolcarrière niet kunnen voortzetten. Deze 

kinderen worden al vroeg aan het werk gezet zodat het gezin kan rondkomen. Door 

ouders er bewust van te maken dat een schooldiploma een betere toekomst biedt 

voor de kinderen en het gezin, is er hoop dat de kinderen mogen deelnemen aan de 

ondersteuning van de Pasmaran. 

“Tijdens onze bezoeken is het fantastisch om de lessen mee te maken en te zien hoe 

gemotiveerd en met veel plezier de leerkrachten en kinderen met elkaar omgaan. 

Daar waar het volgens de Indonesië school principes uit den boze is om op een vrije 

en expressieve manier les te geven zijn toneelspel, zang en dans dagelijks een vast 

onderdeel op deze school.” aldus René Dijs (manager operations inflight Retail & 

Media bij KLM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij  financiële ondersteuning van Wings of Support heeft de Pasmaran een 

grote stap in de digitale wereld van lesgeven kunnen maken. Er zijn 12 laptops 

gesponsord inclusief moderne softwarepakketten in de Indonesische en Engelse 

taal. Hierdoor worden de kinderen nog beter voorbereid op hun toekomst en kans  

op een betere baan. 

 

 

 

 

 

 

 

” 
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4. Fondsenwerving  
 

 

Wings of Support ontvangt via verschillende wegen financiële middelen die het 

uiteindelijk mogelijk maken onze missie waar te maken. In totaal ontving Wings of 

Support € 775.464 in 2018. De belangrijkste inkomsten hiervan zijn de trouwe groep 

donateurs die de stichting met periodieke bijdragen iedere maand, ieder kwartaal of 

ieder jaar steunen. Veelal zijn deze donateurs medewerkers van de KLM. In 2018 

komt 56% van de baten uit particulieren, 41% uit baten van andere organisaties 

zonder winststreven en 3% uit overige baten. 

 

4.1 Geworven baten 

De categorisatie van de baten zoals hier boven genoemd (baten van particulieren, 

baten van andere organisaties zonder winststreven en overige baten) is toegepast 

conform richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. Voorheen werden de baten 

opgedeeld in periodieke bijdrage donateurs, donaties en giften, sponsoring en 

overige baten. 

 

4.1.1 Periodieke bijdrage donateurs 

In 2018 mocht de stichting € 435.744 ontvangen van particulieren ten opzichte van  

€ 406.926 in 2017. Dit is in 2018 opgedeeld in periodieke incasso’s a € 364.026, 

eenmalige donaties a € 33.063 en het WOS open golftoernooi a € 38.655.  

De stichting kent in 2018 gemiddeld 3.402 incassodonateurs (2017: 3.265), die per 

maand, kwartaal of jaarlijks een vast bedrag doneren aan Wings of Support. De 

gemiddelde donatie in 2018 bedroeg € 107 op jaarbasis in verhouding tot € 110 in 

2017. Hoewel het aantal vaste donateurs is toegenomen met 137 personen, is de 

gemiddelde donatie per donateur dus licht gedaald. De stichting geeft voorkeur aan 

een brede donateursbasis en ziet deze trend niet als problematisch.    

 

De eenmalige donaties zien een stijging van 53% t.o.v. 2017 (€ 33.063 in 2018 vs.  

€ 21.568 in 2017). De stijging wordt voornamelijk gedreven door het lustrumjaar. Ook 

in 2018 hebben we het Wings of Support Golf Open georganiseerd, de inkomsten 

hieruit bedroegen € 38.655 t.o.v. € 29.804 in 2017. De lasten a € 10.242 waren dit jaar 

ook iets hoger dan in 2017, waar de kosten nog € 8.541 bedroegen.   

 

4.1.2 Baten van andere organisaties zonder winststreven 

Net als in 2017 kwam afgelopen jaar een significant deel van de totale baten uit 

sponsoring. In totaal werd via deze manier € 318.874 geworven, tegen € 315.132 in 

2017 (inclusief baten van bedrijven).  
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Een belangrijk middel van de fondsenwerving voor Wings of Support zijn 

sponsoraanvragen via projectplannen, waarbij een sponsoraanvraag direct wordt 

gekoppeld aan één van de projecten van Wings of Support. De stichting streeft naar 

langdurige samenwerkingen met haar sponsoren. Dit jaar werd er € 42.440 

toegekend aan bestemde projecten. 

 

4.1.3 Overige baten 

Onder de overige baten vallen de zeer gewaardeerde sponsoring in natura en de 

waarde van directe vergoedingen van eigen operationele kosten van Wings of 

Support, dit jaar inclusief kosten gerelateerd aan het lustrum. Deze zeer 

gewaardeerde steun is essentieel voor Wings of Support om 98 cent van iedere euro 

uit te kunnen geven aan het helpen van kinderen. In 2018 bedroegen de overige 

baten € 20.846, in 2017 was dit nog € 10.225. Een groot deel van deze stijging wordt 

gedreven door de viering van het lustrum. 

 
4.2 Rente-inkomsten 
 

Als stichting heeft Wings of Support ervoor gekozen om risico’s te mijden en 

derhalve worden fondsen niet belegd. Om de fondsen verder veilig te stellen is in 

het kader van de depositogarantieregeling het vermogen over verschillende banken 

gespreid in beheer gegeven. In totaal kwam over 2018 geen rente binnen t.o.v. € 187 

in 2017. 
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Oprichter Alain Mugisho van Child Smile Foundation:”The added value of Wings of 

support (WoS) contribution in our project as a whole has had a tremendous effect 

and an unimaginable impact! WoS has been and is a strong force for good in our 

organization achievements. In fact I can say that WoS is our proud, our pillar and our 

prime source of accomplishment for many years! Indeed WoS has not only added 

value to our organization but also played a vital role in the provision of education of 

our children.You have moved us from grass hatched classrooms with many of our 

children writing on their knees and sitting down, to having a place we can call our 

own now with teachers we now have for a long time and school materials to use. 

With Wings of Support we change the lives of so many children. This year we have 

for the first time seven children who wil do the final exams like the children in 

private or government schools conform the government requirements. We have good 

hope we do well and they will pass and get their diploma”. 
 

” 

 

“Zoveel pret en wat een mooie dag in het leven 

van zoveel kinderen en de begeleiding. Deze 

dag geeft zelfvertrouwen en het gevoel ‘Yes,  

we doen ertoe’. Ook voor 150 kinderen een 

gloednieuw schooluniform en sporttenue is  

van enorm belang om meer zelfvertrouwen  

te krijgen. Nu is iedereen gelijk en is er geen 

onderscheid meer tussen arm en minder arm.” 

Dit was de conclusie van Lyda Mallant (cabin 

attendant KLM) na afloop van het schoolreisje 

en de aanschaf van schooluniformen voor de 

kinderen van Child Smile foundation. 

 

 

 
 

“Dit verhoogt de levenskwaliteit  

van zowel het kind als de ouders.” 
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5. Financiën 

 
5.1 Analyse van het resultaat  

 

Zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht heeft Wings of Support € 775.464 aan 

inkomsten geworven, een prachtig bedrag waar we met zijn allen erg trots op 

mogen zijn. De totale inkomsten van bijna achthonderdduizend euro zijn opgedeeld 

uit particulieren, bedrijven zonder winststreven en overige baten. De baten vielen in 

het laatste kwartaal hoger uit dan verwacht, waardoor het lastig werd om het 

resultaat van € 70.816 toe te wijzen aan een project in 2018. In 2019 zullen de 

uitgaven aan projecten worden verhoogd met het resultaat van 2019.  

 

In totaal kon Wings of Support 70 projecten steunen in 21 verschillende landen voor 

een bedrag van € 662.706. Hiervan is € 422.229 besteed aan eenmalige projecten die 

zijn goedgekeurd in 2018, € 231.883 is besteed aan meerdere jaren projecten, € 5.681 

aan klusreizen en € 500 aan Noodhulp. Er werd in totaal € 3.025 besteed aan 

bankkosten en - € 612 aan projectverhogingen/verlagingen. 

Andere kosten gedurende het jaar zijn gerelateerd aan wervingskosten, beheer en 

administratie en financiële lasten bank gerelateerd. In totaal bedroegen de 

wervingskosten als percentage van de geworven baten net zoals in 2017 1,9%. De 

kosten beheer en administratie bedroegen 3,0% (van de geworven baten ten 

opzichte van 2,2% in 2017. Deze stijging wordt voornamelijk gedreven door 

additionele jubileumkosten dit jaar à € 8.432. De totale eigen kosten als percentage 

van de geworven baten van de stichting bedroeg daarmee 4,9% ten opzichte van 

4,1% in 2017. Echter een deel van deze eigen kosten wordt vergoed door sponsoren 

van Wings of Support (€ 20.846). Het netto eigen kosten percentage van de stichting 

is daarom in 2018 2,2% (2017: 2,7%). Dit betekent dat voor iedere gedoneerde euro, 

slechts 2 cent nodig is voor eigen kosten en maar liefst 98 cent direct besteed wordt 

aan de doelstellingen van Wings of Support. Het uiteindelijke resultaat voor de 

stichting kwam in 2018 uit op + € 70.816 (2017: - € 17.927).  

In vergelijking met de vooraf opgestelde begroting van 2018 is het resultaat dus 

grofweg € 83.000 hoger uitgevallen. Dit wordt gedreven door uitzonderlijke 

inkomsten in het lustrumjaar, bijvoorbeeld de donatie van KLM vanuit de Dam-tot-

Dam en de specifieke donaties om de kosten van het lustrum voor een groot deel 

weg te nemen. Daarnaast is er een splitsing gemaakt van de baten en kosten van 

het Wings of Support Open golftoernooi. Het uiteindelijk resultaat wordt door deze 

splitsing niet beïnvloed. De totale netto eigen kosten als percentage van de 

geworven baten zijn dus, mede dankzij de directe sponsoring van een deel van de 

eigen kosten, geëindigd onder begrotingsniveau. 
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5.2 Begroting 2019 
 
Opvallend in de begroting 2019 zijn de afnemende baten van particulieren. Het 

bestuur verwacht dat eenmalige en jaarlijkse donaties verder teruglopen aangezien 

in 2018 het twintigjarig jubileum werd gevierd. Hetzelfde geldt voor uitzonderlijke 

giften die vallen onder organisaties zonder winststreven (bijvoorbeeld Dam-tot-

Dam). Daarnaast is het van belang dat we met elkaar een nieuwe en andere manier 

van sponsorwerving ontwikkelen aangezien de huidige sponsorinkomsten voor het 

grootste deel komen uit relatiebeheer. 

 

Baten 
 

Baten van particulieren     €  380.000   

Baten van andere organisaties zonder winststreven €  311.800 

Overige baten      €    15.700  

Som der baten      €  707.500   

 

Lasten 
 

Besteed aan doelstellingen 

Algemene projecten      €  400.000   

Lopende kosten projecten     €  270.000   

Noodhulp       €      1.000   

Uitvoeringskosten buitenland    €      3.500   

Wervingskosten 

Algemeen en Communicatie    €    14.500   

Kosten beheer en administratie   

Sociale kosten (interne sociale evenementen)  €        500   

Registratiekosten      €     5.000  

Verzekeringskosten      €     1.500   

Accountant kosten      €     9.500 

Overige kosten      €     1.000 

Jubileumkosten      €            -   

Som van de lasten      € 706.500 

 

Saldo financiële baten en lasten     

Saldo financiële baten en lasten    €   -4.500 

Saldo van baten en lasten     €   -3.500  
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5.3 Risico’s en onzekerheden 
 
Stichting Wings of Support kent een aantal risico’s en onzekerheden waarmee de 

organisatie wordt geconfronteerd. Vanwege de sterke wil om de missie van de 

stichting voort te kunnen zetten vermijdt en beperkt Wings of Support daar waar 

mogelijk significante risico’s. Het bestuur van de stichting maakt gebruik van de 

“bowtie” methode om risico’s en beheersmaatregelen te identificeren. Hieronder 

vindt u een beschrijving van de belangrijkste risico’s waar de stichting aan 

onderhevig is en de maatregelen die getroffen zijn ter beheersing hiervan: 

 

Een vrijwilliger gedraagt zich niet volgens de normen en waarden van Wings of 

Support 

Om dit risico te minimaliseren eist de stichting van al haar vrijwilligers een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en dient iedereen de Code of Conduct van Wings 

of Support te volgen. Daarnaast hanteert de stichting een meldprotocol en een 

externe vertrouwenspersoon. 

 

De stichting kan haar eigen operationele kosten niet meer dragen 

Indien door onvoorspelbare redenen plots de inkomsten van Wings of Support 

wegvallen, kan het zo zijn dat de stichting haar eigen operationele kosten niet meer 

kan betalen. Ook door een onvoorziene stijging in de eigen kosten kan de stichting 

in liquiditeitsproblemen komen. Om de gevolgen hiervan te kunnen beheersen 

hanteert de stichting een continuïteitsreserve. Door deze reserve kunnen de eigen 

kosten, inclusief een schatting van de waarde van de sponsoring in natura, nog één 

tot anderhalf jaar worden bekostigd. 

 

Algemeen mismanagement bij een van de lokale projecten 

Om de kans op algemeen mismanagement bij een van de door Wings of Support 

gesponsorde projecten te minimaliseren hanteert de stichting een strenge 

inleesronde. Via deze inleesronde beoordeelt een variërende groep 

projectcoördinatoren de huidige status en risico’s van de lokale instelling. Alleen bij 

goedkeuring van zowel de inleesronde als het bestuur kan een samenwerking 

opgestart worden. Instellingen komen alleen in aanmerking voor vervolgprojecten 

wanneer eerdere projecten officieel zijn afgerond, wat alleen mogelijk is wanneer 

een evaluatierapport is ingediend. Projecten waar de stichting een lange termijn 

samenwerking mee aangaat zijn contractueel verplicht iedere 6 maanden een 

voortgangsrapportage op te leveren. Bij het ontbreken van deze rapportages zal 

Wings of Support niet overgaan tot vervolgbetalingen.  
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Een samenhangend risico is negatieve media, aangezien de focus op goede doelen 

vanuit media het afgelopen jaar erg is toegenomen. Als er een situatie ontstaat dat 

externe stakeholders onrust ruiken bij een project van Wings of Support kan de  

 

stichting in een slecht daglicht komen te staan afgezien van de correctheid van de 

gegevens. Mocht deze situatie zich voordoen dan heeft de stichting een procedure 

opgesteld in samenwerking met KLM Corporate Communications afdeling.  

 

Valsheid in geschrift bij project 

Om dit risico te minimaliseren maakt de stichting gebruik van een vier ogen 

principe. De ene projectcoördinator start het project op en de andere heeft toezicht 

op de naleving van de processen. De projectcoördinatoren zullen daarnaast 

jaarverslagen en accountantsverklaringen opvragen indien aanwezig. Bij projecten 

met een bedrag groter dan € 10.000 wordt de eindevaluatie besproken bij de 

bestuursvergadering. Als er een vermoeden van fraude of wantrouwen is dan kan de 

projectcoördinator een vertrouwenspersoon inschakelen. Ook is er de mogelijkheid 

om de Security Services afdeling van KLM in te schakelen om een onafhankelijk 

onderzoek te starten.  
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Yvonne de Graaf (cabin attendant KLM): “In december 2018 bereikte ons het bericht 
dat er brand was geweest in de Pumwani slum van Nairobi. Mensen die al niet veel 
hadden, waren nu echt alles kwijt.” De Pumwani sloppenwijk is de woon en werkplek 
van de Kinyago Ladies. Corruptie, intimidatie, geweld en alcoholmisbruik zijn aan de 
orde van de dag. Sinds 2009 organiseren de Kinyago Ladies weerbaarheidstrainingen 
voor dames uit de wijk. Stapje voor stapje lukt het de vrouwen hun 
leefomstandigheden te verbeteren. Ook zorgen ze voor onderwijs voor peuters en 
kleuters. In voorgaande jaren heeft Wings of Support uitjes voor de kinderen 
gefinancierd.  
 
Na de verwoestende brand kwamen de dames meteen in actie en Wings of Support 
kon ze hierbij ondersteunen met noodhulp, waardoor snel de eerste levensbehoeften 
werden aangeschaft. De Noorse Astrid Hareide begeleidt de vrouwen en is blij met 
de samenwerking met WoS: “We are happy to be given this opportunity to express 
our gratitude to Wings of support! 
 
First and foremost: if it had not been for the very quick response  to our EMERGENCY 
call of fire outbreak December 17th. 2018, we would never have been able to help the 
fire victims already 4 days after the fire outbreak that left 96 families in the slum 
empty handed. Everything was lost - and homes totally burned down. Wings of 
Support also sent items in kind, like blankets, sheets and clothes for children. 
Additional support from Norway followed. In total the Kinyago Ladies were able to 
help 61 families. 
 
It would not have been possible us to take 130 children (3-14 years of age) out of the 
dirty, grey and polluted slum area without external financial support. These 
educational trips inspire them to stretch towards new own goals and make them 
proud of seeing that Kenya is more than the limited surroundings in their home slum 
area. The support and the meetings in Nairobi with Wings of Support project 
coordinators Yvonne and Saskia have made them all felt seen, heard and listened to” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

“Educational trips inspire them 

to stretch towards new own 

goals and make them proud of 

seeing that Kenya is more than 

the limited surroundings in 

their home slum area”  
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6. Projecten  
 

6.1 Projecten Commissie  
 
Het jaar 2018 stond in het teken van ons twintigjarig bestaan en in dit jaar hebben 

we 70 projecten goedgekeurd, waarmee we 17.619 kinderen hebben bereikt, totaal 

hebben we € 662.706 uitgegeven in 21 verschillende landen met ongeveer vijftig 

projectcoördinatoren. 

 

De ingeslagen weg van langer lopende contracten en de stimulans om ook grotere 

projecten aan te gaan, vertaalt zich terug in een lager aantal opgestarte projecten in 

2018, maar wel met een hogere uitgave per project. Gelukkig hield dit niet in dat 

kleine projecten in het gedrang kwamen, deze zijn ook ruimschoots 

vertegenwoordigd in onze projectlijst. Aan het einde van 2018 dachten we een korte 

pas op de plaats te moeten houden. De projecten die hierdoor op de wachtlijst 

stonden, konden in 2019 meteen in gang gezet worden. 

 

De “lessons learned” van voorgaande jaren hebben ertoe geleid dat een nieuw 

evaluatieformulier is ontwikkeld ter afsluiting en beoordeling van een project. Hier 

wordt uitgebreid stilgestaan bij de uitgevoerde acties, “wat ging er goed, wat kon 

beter”, de impact en de financiele afwikkeling. In dit document worden het 

oorspronkelijke doel en het meetbare resultaat van het project  toegelicht. Hiermee 

hopen we onze impact meer inzichtelijk te krijgen. Van oudsher geeft het bestuur 

financiële goedkeuring voor de opstart van een project, voor de actuele opstart van 

het project dient het nog een inleesronde te doorstaan. Hier beslissen drie 

projectcoördinatoren over de uitvoering. Voorheen was er nà de uitvoering, vanuit 

het bestuur, geen zicht meer op het opgestarte én afgeronde project. In 2018 is een 

extra afronding check ingevoerd waarbij het project nog door het bestuur ingezien 

wordt. Een overzichtelijke afronding van een project is ook noodzakelijk om een 

eventuele vervolg aanvraag te kunnen opstarten. Door deze extra controle hebben 

we meer vat op de projecten zelf en zijn we beter in staat om eventuele 

onregelmatigheden eerder te signaleren. 

 

Opvallend is de toename van projecten met grotere bedragen, maar gelukkig is er 

meer dan voldoende ruimte voor de kleinere projecten. In 2018 sponsorden we ruim 

13 projecten onder de €2.000. Ook wist men ons te vinden voor noodhulp aanvragen, 

een zeer dankbare vorm van ad hoc hulp bieden op bestemming. 
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Latijns Amerika, het continent dat in 2017 in opkomst was qua project aanvragen, 

blijft ongekend populair en is bezig met een inhaalslag op continent nummer één, 

Afrika. Op beide continenten zijn we in zeven verschillende landen actief.  

Een mooi gevolg van het openen van nieuwe vluchten en bestemmingen in het 

routenet van KLM is te zien in een opmars van projecten in Azië. Zo waren er 

aanvragen in Sri Lanka, India, Maleisië en de Filipijnen. 

 

De projectcoördinatoren werken samen op een online platform (SalesForce). Het 

moment van samenkomen op een vergadering is voor ons van groot belang 

aangezien dit voor ons vaak het enige ‘live’ contactmoment met elkaar is. De 

vergaderingen staan in het teken van trainingen, gastsprekers en actuele 

onderwerpen waar we samen over discussiëren.  

In 2018 zijn ook twee bestuursleden projecten gestopt met hun functie. Het bestuur 

betreurt het vertrek van deze medebestuurders en zal naar aanleiding hiervan, mede 

in overleg met de Raad van Toezicht, ook haar eigen functioneren kritisch 

bestuderen. 

 

De veranderende kijk op vrijwilligerswerk “voluntourism” en “weeshuizen” heeft  

ook binnen Wings of Support de medewerkers aan het denken gezet. Met hulp en 

presentaties van organisaties als Better Care Network en Stahili Foundation hopen 

we een grotere bewustwording van onze medewerkers te bewerkstelligen en een 

mooie overgang te kunnen maken in onze hulp aan organisaties waar men, met 

voortschrijdend inzicht, een andere kijk op heeft gekregen. Waar in het verleden 

kinderen als écht “wees” in tehuizen opgevangen werden, is anno nu op sommige 

plekken een economische formule ontstaan: kinderen als verdienmodel. Aan ons de 

schone taak om onderscheid te maken tussen de economisch gedreven organisaties 

en de organisaties die familiehereniging of verbetering van familie omstandigheden 

hoog in hun vaandel hebben staan. 

  



 

 
31 

Wings of Support maakt onderscheid in de volgende soorten projecten:  

• Eenmalige projecten: projecten waarbij Wings of Support alleen 

betrokken is om de betreffende werkzaamheden te betalen. Zodra de 

werkzaamheden zijn opgeleverd, houdt de betrokkenheid van Wings of 

Support op. 

• Lopende kosten: bij dit type project betaalt Wings of Support langer dan 

één jaar lopende kosten van het project (zoals het betalen van leraren), al 

dan niet met een afbouw in de bijdrage. 

• Noodhulp: projecten kunnen plotseling, door bijvoorbeeld een 

natuurramp, in de problemen komen. In zeer schrijnende gevallen – die  

potentieel levensbedreigend zijn – kan noodhulp worden toegepast. 

• Bushcamp: jaarlijks organiseert Wings of Support een Bushcamp in Kenia. 

Dit kamp is bedoeld voor kinderen uit kindertehuizen en overige 

projecten. Ieder jaar worden vier achtereenvolgende kampen 

georganiseerd van elk vier dagen. Veel kinderen komen anders nooit uit 

hun (vaak zeer arme) omgeving. Bushcamp biedt ze de mogelijkheid om 

weer even echt kind te zijn en om even uit hun dagelijkse omgeving te 

kunnen ontsnappen. Er is altijd veel begeleiding, dus de kinderen krijgen 

tijdens deze dagen ook veel aandacht. In de financiële rapportage valt 

Bushcamp overigens onder de eenmalige projecten. 

• Klusreizen: een aantal keer per jaar doen vrijwilligers klussen bij 

projecten, zoals schilderwerk. Het materiaal dat hiervoor nodig is, valt 

onder de categorie klusreizen. 

• Trainingskosten: trainingen, zoals leadershiptrainingen, aan de lokale 

leiding van Wings of Support-projecten.   
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6.2 Verdeling uitgaven 
  
De uitgaven waren als volgt verdeeld: 

 

Soort project Uitgaven Aantal projecten             

Eenmalige projecten € 422.229  

  

49 projecten 

  

Lopende kosten € 231.883  15 projecten 

   

Noodhulp € 500  1 projecten 

      

Klussen € 5.681  5 projecten 

      

Training € 0    0 projecten 

      

Projectverhogingen € 17 5 projecten* 

   

Bankkosten buitenland € 3.025   --- 

   

Vrijvallende projectverplichtingen - € 629 --- 

      

Totaal € 662.706 70 projecten             

 

 
  
 

* Het genoemde bedrag omvat 5 projectverhogingen en 1 projectverlaging, waarvan allen betrekking 
hebben op projecten die al in de reguliere projectentelling voorkomen. Deze 5 verhogingen worden niet als 
apart project geteld. 
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Shraddha Chonkar (project manager Hamara Foundation): Hamara Foundation 

(Mumbai, India) has been working for the upliftment of children in India since a 

very long time but hasn’t come across associations like the one it has with 

Wings of Support (WoS).The financial aid received from WoS helped us create 

“The Children’s Development Khazana” (CDK) with this initiative Hamara 

Foundation is looking to instill children with a habit of saving and provide them 

with money management skills, which we believe will help them break out of 

the vicious circle and create a better tomorrow for themselves. With your 

support and assistance we were able to create the core structure of the CDK’s 

operations 

 

Wings of Support also helped in organizing a residential camp for 50 students 

which was for developing leadership skills among the students so that they 

can take a charge of things going on around them and step up when the 

situation requires them to. This camp was also used for recreational activities 

for the students and give them a break from the bleak circumstances that they 

face and conquer every day. Wings of Support  provided 200 students of school 

stationary. Hamara Foundation is extremely grateful for the resources in the 

fight against poverty and providing children better opportunities. Our 

association with WoS has been one of its kind and Hamara Foundation looks 

forward to working with WoS again and make this world a better place for each 

and every citizen of this world. 

 

 

 
 
 
 

“Break out of 

a vicious 

circle and 

create a 

better 

tomorrow for 

themselves” 

 

 ” 
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6.3 Gestopte projecten 

In 2018 is er geen enkel project vroegtijdig gestopt. 

Wel zijn er via onze website twee externe klachten binnen gekomen over twee 

organisaties waar Wings of Support mee samenwerkt. Na uitvoerig onderzoek zijn 

beide klachten ongegrond gebleken. 

 

6.4 Voorwaardelijke verplichtingen 

Op 31 december 2018 had Wings of Support voor een bedrag van  

€ 367.504 voorwaardelijke verplichtingen. Opgedeeld in 2019 (€ 282.461) 

en 2020 (€ 85.043). 

 
Project en instelling                  Saldo 

 

 

CPT-173  Crosspoint Foundation € 16.790  

ACC-044 UPCO € 20.400 

CPT-170  School of Hope € 25.109 

PBM-076 Youth Empowerment Suriname € 13.716 

ACC-050 UPCO € 47.255 

ACC-053 OTC € 15.644 

EBB-076 KAYDA € 24.283 

CPT-137 Siyavuselela  € 32.355 

CPT-168 Good Hope Psychological Service € 72.960 

OTP-039 Alternative 2013 € 9.512 

GIG-017 SER € 16.686 

GIG-010 AMAR € 12.520 

OTP-044 Asociata Touched Romania €25.420 

GRU-043 C.I.A.M.  € 19.999 

EBB-075 Child Smile Foundation € 14.855 
 

 

Totaal     € 367.504  
 

          
   

6.5 Overzicht projecten 

Achterin dit jaarverslag staat in Bijlage I een overzicht van alle projecten die  

Wings of Support in 2018 heeft ondersteund. Op de website van Wings of Support 

(www.wingsofsupport.org) staat uitgebreide informatie onder het kopje Projecten. 
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7. Maatschappelijke aspecten  

 
Als vervolg op de Milleniumdoelen van 2015 zijn in 2016 de zeventien Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) van de Verenigde 

Naties (VN) ingegaan. Deze beogen de wereld tot een betere plek te maken in 2030. 

Wings of Support tracht met haar doel “het verlenen van gerichte en 

onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen, alsmede het bewerkstelligen van 

een duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen in hun eigen 

leefomgeving” een steentje bij te dragen aan deze VN doelen. 

De meeste van onze projecten vallen onder de doelen “gezondheid en welzijn” (SDG 

3) en “goed onderwijs” (SDG 4). 

 

Doordat wij veelal met lokale organisaties werken op KLM-bestemmingen 

ondersteunen we de lokale bevolking en economie. Hierdoor dragen we bij aan 

“fatsoenlijke banen en economische groei” (SDG 8). Onze ondersteuning van 

projecten op het gebied van “gezondheid en welzijn” variëren van financiering van 

ziekenhuismaterialen tot (minder tastbaar maar even zo belangrijk) financiering van 

psychologische hulp. Op het vlak van “goed onderwijs” kan men denken aan het 

financieel ondersteunen van docentensalarissen, het bouwen van een extra 

klaslokaal maar ook een uitje van kinderen naar zee. 

 

Het effect van onze ondersteuning aan een project laat zich niet altijd even concreet 

meten. In het projectproces zijn een aantal momenten waar het project wordt 

geëvalueerd. Na afronding van een project vult de projectcoördinator samen met de 

organisatie onze “WoSscan” in. Dit is een vragenlijst op gebied van (financieel) 

management, bevoegd gezag, programma ontwikkeling en controle, en 

kinderbeschermingsbeleid. De vragen worden elk beantwoord door middel van een 

schaal van 1 tot 4 (1 = start, 4 = pluspunt). Hiermee kunnen we zien of de 

organisatie waar we mee samenwerken vooruitgang boekt in haar structuur. 

 

Eind 2017 is er een extra evaluatieformulier aan het afrondingsproces toegevoegd 

waarin het oorspronkelijke doel en het meetbare resultaat van de projectaanvraag 

worden besproken. Ook een uitgebreider financiële rapportage behoort hiertoe. 

Hiermee hopen we onze impact meer inzichtelijk te maken.  

 

De veranderde maatschappelijke blik op vrijwilligerswerk, het zgn “voluntourism”, 

en de van oudsher traditionele “weeshuizen”  heeft binnen Wings of Support de 

gemoederen ook beziggehouden.  Het kind als verdienmodel heeft zijn opmars 

gedaan in de wereld en dit vertaalt zich soms ook in opvangcentra en tehuizen van 

straatkinderen/“wezen”. Aan ons de taak om de bewustwording over dit onderwerp 

onder onze medewerkers en donateurs te vergroten. Ook kunnen we onderzoeken 

bij welke samenwerkende organisaties verbetering mogelijk is. 
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Sinds 2001 organiseert Wings of Support kampen voor zeer achtergestelde 

kinderen uit opvang en scholen over heel Kenia. In najaar 2018 waren er vier 

kampen aan de oevers van Lake Naivasha (Kenia) waar ongeveer 140 kinderen 

voor uitgenodigd waren voor vier dagen vakantie. Voor de veiligheid én om de 

kinderen zoveel mogelijk aandacht, plezier en afleiding te kunnen geven leiden 

90 donateurs van Wings of Support de kampen. 

 

Volgens Marius en Inske den Dulk (oprichter en erevoorzitter van Wings of 

Support en leden van het Bushcampteam) zijn deze vrijwilligers van ’s morgens 

vroeg tot ’s avonds laat in de weer om te zorgen dat de kinderen de tijd van hun 

leven hebben. Marius: ”Uiteraard doen deze donateurs dit in eigen tijd en 

kosten. In vier dagen krijgen de kinderen de schoonheid van hun eigen land te 

zien tijdens een boot-, jeep- en wandelsafari. De kinderen genieten van elke 

minuut volgens de leiding van de opvang en scholen en vaak horen we terug 

dat dit ook positieve invloed heeft op de schoolresultaten. Tot slot is het een 

unieke manier voor donateurs om zelf aan de slag te gaan met de kinderen” 

 
 
 

 

“Bushcamp has 
such a positive 
influence on the 
children!” 
 

” 
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8. Toekomst: next steps  

 

De ingeslagen weg om duurzame hulp en ondersteuning te blijven stimuleren werpt 

haar vruchten af. De grote hoeveelheid ‘meerjarige lopende kosten projecten’ in 2018 

getuigt hiervan. Door de project procedures en het nieuwe evaluatieproces tijdens 

de afronding van een aanvraag aan te passen, hebben we meer inzicht in het 

functioneren van onze projecten gekregen. We kunnen secuurder terug rapporteren 

hoe het op onze projecten gaat, dit komt de transparantie ten goede. Het verder 

verbeteren van de WoSscan zodat deze beter past bij alle projecten is een 

langgekoesterde wens, die ook in deze lijn past. 

 

Een terugblik op twintig jaar WoS heeft ook een kijk gegeven in veranderde ideeën 

en beelden, zo staat een maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoording 

meer in de spotlight. Helaas zorgen ook risico’s van de huidige tijd ervoor dat het 

gemak waarmee ons vrijwilligerswerk voorheen gepaard ging, wat minder 

zorgeloos wordt. De huidige maatschappij eist meer inzage en controles over ons 

werk, en dat biedt nieuwe inzichten en mogelijkheden. Weliswaar schuurt het soms 

met “hoe het vroeger ging” maar dat is onoverkomelijk. Aan ons de taak om deze 

omslag te leiden naar een weerbare stichting die de komende twintig jaar aan kan. 

 

In het aangescherpte meerjarenbeleidsplan van 2017-2020 ligt nog steeds de focus 

op professionaliseren van de organisatie, transparantie van processen en het onder-

houden van onze contacten. Daarom is in  2018 een start gemaakt in het vernieuwen 

van handboeken en protocollen en deze zullen in 2019 hoge prioriteit krijgen. 

 

Het sponsorbeleid dat in 2016 is vastgesteld, biedt een solide basis. We gaan door 

met de ingezette koers van het onderhouden van relaties met onze bestaande 

sponsors en het terugkoppelen van projectrapportages. We constateren wel dat we 

een nieuwe manier van sponsors aantrekken moeten ontwikkelen, een taak waar de 

sponsorcommissie zich in 2019 over zal buigen. 

 

Het werven van nieuwe periodieke donateurs is een gestaag proces. Het geven van 

presentaties tijdens trainingen van nieuw cabinepersoneel blijkt een goede formule 

te zijn. Wings of Support op andere KLM afdelingen bekender maken is een van de 

speerpunten voor 2019. Door de samenwerking met KLM is er al een gezamenlijk 

communicatietraject opgezet. Hierdoor heeft Wings of Support de mogelijkheid om 

periodiek via de interne KLM communicatiekanalen te communiceren. Dit biedt al 

mogelijkheden, ook zal er gekeken worden naar het organiseren van gezamenlijke 

events waarbij de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de 

KLM werknemer geprikkeld kan worden. 
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Het groeiende zelfvertrouwen bij de projectcoördinatoren om op nieuwe KLM 

bestemmingen projecten te zoeken is zichtbaar in onze projectlijst. De in 2017 

gestarte opmars van projecten in Latijns-Amerika groeit door en inmiddels zijn we 

in evenveel landen actief als in Afrika. De vruchtbare voedingsbodem van Azië is 

verwezenlijkt en hier zal in 2019 verder in geïnvesteerd worden. 

 

Het bestuur heeft begin 2019 een start gemaakt met de verbetering van de interne 

communicatie, het meer betrekken van haar medewerkers bij beleidszaken en het 

zorgen voor openbare vacatures voor eventuele open bestuursposities. 

 

Niet alleen de interne communicatie verdiende meer aandacht, ook de externe 

communicatie met onze donateurs en geïnteresseerden was aan verbetering toe. 

Begin 2019 is onze vernieuwde website online gegaan. Hier staan de projecten meer 

centraal en zijn actuele zaken zichtbaarder. Aangezien we deze zaken kosteloos 

proberen te verkrijgen, heeft de uitvoering hiervan meer voeten in aarde en langere 

tijd nodig dan gewenst. Verder in 2019 zullen alle “bugs” nagelopen worden.   

Voor communicatiedoeleinden is er ook een grote wens uitgesproken om meer met 

bewegend beeld te gaan werken. Hiervoor zijn verschillende film formats bedacht 

zoals vlogs, vernieuwde promo's en portretten. De voorkeur gaat uit naar bewegend 

beeldmateriaal dat multi-inzetbaar is voor verschillende communicatie doeleinden.  

 

Het twintigjarig jubileum van Wings of Support heeft ons doen inzien hoe bijzonder 

onze werkzaamheden zijn en hoe we deze moeten koesteren. Onze bescheiden trots 

siert ons, maar zouden we meer kunnen uitdragen. Laten we daar in 2019 eens mee 

beginnen! 
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Een jaarlijks terugkerende traditie  binnen Wings of Support is de “Klusreis” 

richting Kaapstad. Drie voltallige KLM bemanningen (cockpit- en  

cabine bemanning) vliegen werkend richting Kaapstad en gedurende hun rusttijd  

ter plekke zetten ze zich in op projecten in en rondom Kaapstad. Daarnaast 

worden deze drie bemanningen door KLM grond- en kantoorpersoneel bijgestaan 

in de werkzaamheden. Soms sluiten ook andere KLM vakantiegangers zich aan. 

Waarom Kaapstad? “In Kaapstad hebben we meerdere projecten die altijd wel 

wat hands-on hulp kunnen gebruiken en we hebben daar enkele dagen over.”, 

aldus Pauline Gombault-Pareau Dumont (Purser KLM). Deze klusreizen zijn enorm 

populair en worden al jaren mogelijk gemaakt dankzij sponsoring van Sodexo en  

autoverhuur Carmenia. Twee Nederlandse Sodexo werknemers klussen op 

uitnodiging mee met de KLM’ers.  

 

In 2018 is er bij een vijftal organisaties geklust. Sommige projecten zijn een totale 

metamorfose ondergaan. In vijf dagen is er nieuw zeil op de vloeren gelegd, 

keukenblokken en keukendeuren gerepareerd en vervangen, planken 

opgehangen, omheiningen gerepareerd en vernieuwd en natuurlijk het nodige 

schilderwerk van klaslokalen en kamers. Ook zijn er wc’s opgeknapt, spiegels 

opgehangen, speeltoestellen en opbergschuurtjes gebeitst en zandbakken onder 

handen genomen. 

 

Hoogtepunt van deze dagen was op dag drie, waar het grootste aantal klussers 

bij aanwezig was. Na wat reparaties aan dakgoten en deuren werd de buitenkant 

van Bergendal Primary School (waar Good Hope Psychological services mee 

samenwerkt) in Paarl volledig onder handen  

genomen. Ter afsluiting van deze totale  

make-over was er een prachtige braai voor  

de hardwerkende klussers georganiseerd.  

In zijn dankwoord roemde het schoolhoofd  

van Bergendal de hardwerkende klussers. 

 

 

 

 

“You are the blue angels 

descending from the sky, thank 

you so much” 

 
 

” 
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9. Ondertekening bestuursverslag 

 

 

 

 

 

 

Schiphol, 5 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Röell                          Loulou de Winter              Eva Bosnjakovic 

Voorzitter                                Penningmeester                     Secretaris 
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10. Balans per 31 december 2018 
 
  

  

(na resultaat verwerking)       

 Toelichting   31-12-2018    31-12-2017 

Activa  € €  € € 

       
Kortlopende vorderingen (1)  24.959    48.236 

Liquide middelen (2)  424.050    415.317 

       

   449.009    463.553 

Passiva       

       
Reserves en fondsen       

       
Reserves       
Continuïteitsreserve (3) 60.000    60.000   
Bestemmingsreserves (4) 307.580   236.764   
Overige reserve (5) 0    0   

   367.580    296.764 

Fondsen       
Bestemmingsfondsen (6)  0    0  

   367.580    296.764   

       
Kortlopende Schulden (7)  81.430    166.789  

       
Totaal   449.009    463.553 
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11. Staat van baten en lasten over 2018 
 

 
  

  Actueel  Begroting  Actueel 

 Toelichting 2018  2018  2017 

  €  €  € 

Baten       
Som van de geworven baten (8) 754.618   708.000   722.058 

Overige baten  20.846   0   10.225  

       

Som van de baten  775.464   708.000   732.283 

       
Lasten       
Besteed aan doelstelling       
Projectenkosten  (9) 662.706   704.000   716.647 

       
Wervingskosten (10)             14.252              4.500            13.373 

Kosten beheer en administratie (11)             23.002              8.000            16.141 

                                                          

Som van de lasten                        699.960          716.500          746.161 

       

Saldo voor financiële baten en lasten             75.504             -8.500           -13.878 

Saldo financiële baten en lasten (12) -4.688  -3.300   -4.049 

Saldo van baten en lasten  70.816  -11.800  -17.927 

       
Bestemming saldo van  
baten en lasten 
Toevoeging/onttrekking aan;       

Continuïteitsreserve  0   0   35.000  

Bestemmingsreserves  70.816   -11.800   -52.927  

Overige reserve  0   0     

Bestemmingsfondsen  0   0   0  

       

Totaal  70.816   -11.800   -17.927  
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12. Toelichting algemeen 
 

 

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
Fondsenwervende instellingen aangevuld met de vereisten van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. Op de in de staat van baten en lasten opgenomen begroting is 
geen accountantscontrole toegepast. 
 
Waardering van activa en passiva 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Balanspost reserves en fondsen  
Het is vast beleid van het bestuur dat alle reserves en fondsen dienen te worden  
besteed aan het realiseren van het doel van de stichting zoals hierboven 
omschreven. 
 
Continuïteitsreserve 
Deze reserve is gevormd conform de richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen en 
dient als buffer, zodat de activiteiten van Stichting Wings of Support enige tijd 
kunnen worden voortgezet bij financiële tegenslagen. Het betreft in het bijzonder de 
risico’s van fluctuerende en/of tegenvallende inkomsten of onvoorziene kosten in de 
exploitatie. De reserve mag conform bovengenoemde richtlijn maximaal anderhalf 
maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedragen.  
 
Bij de berekening van de continuïteitsreserve is, naast de in de jaarrekening 
opgenomen jaarlijkse kosten beheer en administratie en wervingskosten, rekening 
gehouden met een schatting van kosten voor het gebruik van een cloud-Customer 
Relationship Management (CRM)-pakket. Het CRM-pakket wordt kosteloos 
aangeboden door de leverancier. Omdat een voldoende betrouwbare schatting van 
deze kosten niet mogelijk is, hebben we een grove inschatting gemaakt door de 
commerciële prijs van het meest waarschijnlijke licentietype te gebruiken en daarin 
het aantal actieve gebruikers volgens de website van de betreffende leverancier als 
uitgangspunt te hanteren. 
 
Bestemmingsreserves  
De bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen is bestemd voor de 
realisatie van de doelstellingen van Stichting Wings of Support.  
Bovengenoemde beperking op de reserves is door het bestuur vastgesteld. Op de 
bestemmingsreserves berust geen verplichting. 
 
Overige reserve 
Onbestemde reserve. 
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Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen worden aangehouden voor ontvangen donaties, giften en 
sponsoring, waarvoor de schenker een bijzondere (project-)bestemming heeft 
aangegeven, maar waarvan op balansdatum de middelen nog niet zijn besteed. 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige 
gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan 
een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, 
dan wel betaald. Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten 
opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De stichting heeft in het boekjaar 
sponsoring in natura ten behoeve van kosten beheer en administratie ontvangen waarvan 
de bijdrage onvoldoende betrouwbaar is te schatten, derhalve zijn de bijdragen en de 
geschatte kosten niet in de staat van baten en lasten verwerkt.  
Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en 
lasten als last gepresenteerd. 
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13. Toelichting op de balans per 31 december 2018 
           de cijfers zijn afgerond, waardoor de optelling kan afwijken  

 

   31-12-2018   31-12-2017 

 Vlottende activa  €  € 

      
(1) Kortlopende vorderingen     

      

 Toegezegde donaties en sponsoring  24.291   47.111 

 Vooruitbetaalde facturen  668  0 

 Vooruitbetaalde langlopende projecten  0   0  

 Nog te ontvangen rente  0   108  

 Overige  0   1.017  

   24.959   48.236  

      
(2) Liquide middelen     

      

 ING rentemeer rekening  0   0 

 ING rekening courant  104.614   121.485 

 ING rekening Klusreis  1.475  0 

 ING rekening Bushcamp  14.446  0 

 ABN AMRO bestuur spaarrekening  197   197  

 ABN AMRO bestuur rekening  100.017  100.143  

 Van Lanschot rekening courant  -100  93  

 Van Lanschot spaarrekening  103.400   103.399 

 Triodos spaarrekening  100.000  90.000 

 Fortis ASR spaarrekening  0  0 

   424.050   415.317 

 Passiva     

      

 Reserves en fondsen  2018  2017 

   €  € 

(3) Continuïteitsreserve     

      

 Saldo per 1 januari  60.000   25.000  

 Bij/Af: bestemming resultaat  0   35.000  

 Saldo 31 december  60.000   60.000  

      
(4) Bestemmingsreserves     

      

 Saldo per 1 januari  236.764   289.691 

 Bij/Af: bestemming resultaat  70.816   -52.927 

 Saldo 31 december  307.580   236.764 
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 Het verloop is als volgt:       

     Bestedingen/  Saldo per  

   Saldo per  onttrekkingen  31 december 

   1 januari 2018  2018   2018  

   €  €  € 

        

 Doelstellingen  230.764   76.816   307.580  

 Jubileum 2018  6.000  -6.000  0 

   236.764   70.816        307.580  

        

        

     2018  2017 

     €  € 

(5) Overige reserves       

 Saldo per 1 januari    0  0 

 Bij/Af: bestemming resultaat    0   0  

 Saldo per 31 december    0   0  

        

(6) Bestemmingsfondsen                          

        

 Saldo per 1 januari    0  0 

 Bij/Af: bestemming resultaat    0  0 

 Saldo per 31 december    0  0 

        

        

     31-12-2018  31-12-2017 

     €  ¤ 

(7) Kortlopende schulden       

 Goedgekeurde projecten 2018    68.561  0 

 Goedgekeurde projecten 2017    0  156.131 

 Overlopende passiva    12.869  10.658 

     81.430  166.789 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
De stichting is voorwaardelijke verplichtingen aangegaan voor meerjarige projecten voor een bedrag 
van € 282.461 in 2019 en € 85.043 in 2020.  

          31-12-2018           31-12-2017 

 Vervolg kortlopende schulden                          €                            € 

 Goedgekeurde projecten 2018        

 ACC-055 Rucaf     3.514   0  

 ACC-062 Multikids Foundation     3.753   0  

 CMB-005 Medi Aid     5.131   0  

 CPT-175 SAEP     12.226  0  

 ACC-044 UPCO     2.500  0  

 GIG-010 AMAR     11.935  0  

 GIG-011 REMER     20.810  0  

 KLUS-042 Alpine Primary School     1.188  0  

 NBO-209 Foscik Children’s Home Mission     4.183  0  

 PBM-076 Youth Empowerment Suriname     131   0  

 UIO-019 Local Dreamers     3.190  0 

      68.561   0  

         

      €  € 

 Goedgekeurde projecten 2017        

 BOG-006 Cran     0   6749  

 CPT-166 Tereo Mission School    0   32.400  

 DEL-036 Stichting Innocent Smile     0   5.000  

 DPS-001 St. Fondsenwerving Pacung Bali     0   4.878  

 EBB-077 Hearts Vision     0   18.486  

 GIG-011 REMER     0   20.810  

 GRU-041 Kolibri CARF     0   5.150  

 JNB-064 Sheter Ministries     0   10.190  

 KGL-004 IMIZI Childrens Centre     0   14.370  

 LIM-031 Stichting Gina Nederland     0   1.269  

 NBO-201 St. Macheo Nederland     0   12.071  

 NBO-212 Kinyago Ladies     0   5.045  

 NBO-214 Grapevine Hope Centre    0   14.703  

 UIO-014 Aldec      5.010 

      0   156.131  

         

         
 Begin saldo     10.658  0 

 Accountantskosten 2017     -9.257  9.257 

 Bankkosten 2017     -560  560 

 Accountantskosten     9.257   0  

 Bankkosten     977   0  

 Overige     1.793   841  

      12.869  10.658  
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14. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 
        De cijfers zijn afgerond, waardoor optelling kan afwijken 
 

 

  

  2018  2017 

  €  € 

(8) Baten     

 Baten van particulieren 435.744   406.926  

 Baten van bedrijven 0   10.116  

 Baten van andere organisaties zonder winststreven 318.874   305.016  

 Som van de geworven baten 754.618  722.058 

 Overige baten 20.846  10.225 

 Som van de baten          775.464           732.283 

     

     

(9) Besteed aan doelstelling: projectkosten    

 Eenmalige projecten 422.229   504.779  

 Meerjaren bijdragen 231.883   200.346  

 Klussen door WOS op bestemming 5.681   4.754  

 Noodhulp 500   963  

  660.293   710.842  

 Eenmalige projectverhogingen 17   3.446  

 Vrijvallende project/ subsidie verplichtingen in boekjaar  -629   -923  

  659.681   713.365  

 Voor details over de in 2018 goedgekeurde projecten verwijzen 
wij naar het bestuursverslag en bijlage I 

   

    

     

     

 Bankkosten buitenland 3.025   3.282  

     

 Totaal bestedingen aan doelstelling projecten 662.706  716.647  
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(10) Wervingskosten 2018  2017 

  €  € 

     

 Reiskosten 2.901   4.651  

 Porto kosten 2   43 

 Promotiemateriaal 906   228 

 Notariskosten (opstellen akten voor donateurs) 25   0 

 Wervingskosten exclusief evenementen 3.834   4.922  

 Kosten wervingsevenement  10.418  8.451 

 Wervingskosten totaal             14.252              13.373 

 

 
 
Wervingskosten als % van de geworven baten 1,9%  1.9% 

     

(11) Kosten beheer en administratie 2018  2017 

  €  € 

     

 Registratiekosten 3.483   3.277  

 Verzekeringskosten 472   1.434  

 Accountant 9.257   9.257  

 Sociale evenementen kosten (intern WOS) 320   352  

 Overige kosten 1.038   1.822  

 Jubileum 8.432  0 

  23.002   16.141  

     

 Kosten beheer en administratie als % van geworven baten 3,0%  2,2% 

     

 Totaal eigen kosten  37.254  29.514 

 Waarvan gesponsord 20.846  10.255 

 Netto eigen kosten 16.408  19.259 

     

 
Totaal eigen kosten als % van de geworven baten  

4,9%  4,1% 

 
Netto eigen kosten als % van de geworven baten 

2,2%  2,7% 

     

(12) Financiële baten en lasten 2018  2017 

  €  € 

     

 Rente uit spaarrekeningen 0  187 

 Bankkosten -4.688  -4.235 

 Saldo financiële baten en lasten -4.688  -4.049 
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15. Toelichting bestedingen 
 

 
 
De leden van het bestuur en van de Raad van Toezicht hebben in het boekjaar 
geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding ontvangen.  
 
 
Schiphol, 5 juni 2019 
 
 
Dagelijks Bestuur Wings of Support 
 
 
 
 
 
 
 
Martine Röell Loulou de Winter   Eva Bosnjakovic 
voorzitter penningmeester   secretaris 

  Besteed         Wervings-    
Kosten 

beheer en     Totaal   Begroot   Totaal 

 aan doel-              kosten  admini-  2018  2018  2017 

  stellingen                 stratie             

 €  €  €  €  €  € 
Verstrekte 
(project)subsidies en 
(project)bijdragen 662.706  0   0   662.706   708.000  716.647 

Communicatiekosten 0   14.252   0   14.252  4.500   13.737  

Kantoor/algemene kosten  0   0   23.002   23.002   8.000   16.141  

                       

Totaal 662.706    14.252    23.002   699.960    720.500    746.161  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Wings of Support 
 
A.     Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Wings of Support te Schiphol 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Wings of 
Support per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming 
met voor de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende 
Instellingen. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2018; 
2. de staat van baten en lasten over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  
  financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Wings of Support zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 
 
B.     Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit: 
• het bestuursverslag. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het 
bestuursverslag: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving  
        650 voor Fondsenwervende Instellingen is vereist. 
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Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of het 
bestuursverslag materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in 
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor 
Fondsenwervende Instellingen. 
 
C.     Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor 
Fondsenwervende Instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 
 
De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van 
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening  

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het 
in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de  
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor  
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde  
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 
de daarin opgenomen toelichtingen en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen 
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Nijkerk, 14 juni 2019 
 
 
Alfa Accountants B.V. 
 
 
 
 
 
drs. M. Tessels RA 
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In 7de Laan (Kaapstad, Zuid Afrika) zijn bij een groot aantal families positieve 
veranderingen te bespeuren en het effect van het bouwen aan een vangnet 
voor kinderen en families werpt haar vruchten af. Het doel in 2018 was 
intensief doorgaan met de ondersteuning aan de gemeenschap van 7de laan 
maar ook uitbreiden naar drie omliggende "informal settlements".  
Door grip te houden en verantwoordelijkheid te nemen, leren families positief 
gedrag om te zetten tot dagelijkse normen en waarden. Hierdoor kunnen ze 
hun kinderen in een veiligere omgeving laten opgroeien.  
 
Martine Röell (senior purser KLM): “Vanwege het grote succes van het familie 
ondersteunend programma in 2016/17 hebben wij het vervolg hierop in 2018, 
met veel enthousiasme omarmt. Zodanig zelfs dat we het programma hebben  
uitgebreid en nu niet alleen kinderen en moeders maar ook vaders van de 
betrokken gezinnen begeleiding krijgen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tessa Gardener (occupational therapist working at 7de Laan) on the 
Mommy&Me group: “These have continued to be a hit for the Moms and kids. 
The style of parenting has visibly shifted to a more connected, attuned, loving 
relationship” 
 

 

 

 

“Strengthening 
Families Program 
is creative and 
fun!” 

 

 

” 
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Bijlagen 
 
 
 
I  Projectenlijst   
II Verantwoordingsverklaring  
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Bijlage I: Projectenlijst 2018 
 
 

Instelling en aantal geholpen 
kinderen 

  Projectnaam Omschrijving 
aanvraag 

Uitgaven Projectcode 

Eenmalige projecten           

bouw / renovatie           

Bahay Aurora 
(Filipijnen) 

40 Yoga en spelen is leuk 
en gezond! 

Verbouwing overkapte 
ruimte voor yoga- en 
speelruimte  

 €5.700  MNL-060 

Colombia Hogares de 
Solidaridad 
(Colombia) 

120 Fris toilet Opknappen van de 
toiletten in het 
‘buurttehuis’ voor de 
kinderen 

 € 2.961  BOG-007 

Matumaini School 
(Tanzania)  

180 New kitchen for the 
school 

Verbeteren van de 
keuken, o.a. 
gasinstallatie, 
aanschaf nieuwe 
koelkast en vriezer 

 € 8.866  DAR-025 

Medi Aid 
(Sri Lanka)  

50 Sanitaire voorziening 
St. Thomas College 

Bouw van sanitaire 
voorzieningen t.b.v. 50 
gehandicapte 
kinderen 

 € 5.131  CMB-005 

Mr. Huberstichting 
(Suriname) 

59 Renovatie 
beheerderswoning 

Renovatie 
beheerderswoning 

 € 9.381  PBM-082 

OTC 
(Ghana)  

10 Nieuw slaapvertrek 
voor tienerjongens 

Bouw van nieuw  
slaapgebouw voor de 
tienerjongens  

 € 21.086  ACC-061 

REMER 
(Brazilië) 

120 Een dak boven je 
hoofd 

Bouw van een dak 
boven het bestaande 
voetbalveld  

 € 23.661  GIG-018 

Rucaf 
(Ghana) 

500 Rucaf afbouwen Afbouw buurthuis  € 4.014  ACC-055 

Stichting Betheljada 
(Suriname) 

36 Opknapbeurt Opknapbeurt voor 
leefgroep 2 en 3 

 € 4.811  PBM-077 

Stichting Children Asking 
(Brazilië)  

182 Speak Up Sao Paulo Aanschaf 
geluidsinstallatie en 
koelkast voor 
evenementzaal en 
vernieuwing van de 
speeltoestellen  

 € 5.661  GRU-044 

Stichting F.E.L.I.S. 
(Curaçao) 

45 Lekker eten! Renovatie en 
vernieuwing van de 
keuken 

 € 10.786  CUR-024 

Stichting Kansarmen 
(Sri Lanka) 

592 Drinkwater en 
sanitaire 
voorzieningen 

Drinkwater en 
sanitaire 
voorzieningen 

 € 5.153 CMB-004 

Stichting Prasoro 
(Suriname) 

35 Opknapbeurt 
multifunctionele huis 

Opknappen 
multifunctionele huis 

 € 10.832  PBM-079 
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Stichting Samen Succes 
(Kenia) 

480 Een slaapgebouw 
voor de Cheptokol 
School 

Financiering van een 
slaapgebouw   

 € 5.149 NBO-213 

Villa Tica 
(Ecuador) 

70 Verbeterde 
overkapping! 

Reparatie huidige dak 
en bouw overkapping 
dakterras en algemene 
speelplaats  

 € 12.465  UIO-017 

gezondheidszorg           

7de Laan 
(Zuid-Afrika) 

70 Familiebanden in de 
lift 

Vervolg op "vangnet 
voor familie", 
begeleiding en 
naschoolse 
ondersteuning van 
kinderen en ouders om 
vicieuze cirkel van 
agressie, 
drugsmisbruik en 
gangsterism te 
doorbreken 

 € 50.445  CPT-171 

IDEAS Autism Centre 
(Maleisië) 

31 Hippo- and 
watertherapy for the 
children 

Aanvraag voor 
Paardrij- en 
zwemtherapien voor 
2019 en de jaarlijkse 
Autismday 
festiviteiten. 

 € 5.868  KUL-005 

Tumaini la Maisha 
(Tanzania) 

45 More infusion pumps 
please 

15 infuuspompen voor 
oncologische 
kinderafdeling 

€ 15.270 DAR-026 

Stichting Betheljada 
(Suriname) 

* Rolstoelen en 
ventilatoren 

Aanschaf van twee 
rolstoelen en 
ventilatoren 

€ 2.899 PBM-083 

inrichting           

IMBA Private Voluntary 
Organization 
(Zimbabwe)  

300 Interior learning 
centre 

Interior learning 
centre  

 € 5.159  HRE-004 

Kigamboni Community Centre 
(Tanzania) 

120 Muziek, een tent en 
stoelen 

Aanschaf van een 
muziekinstallatie, een 
grote tent en 150 
stoelen 

 € 10.758  DAR-029 

Padma 
(Peru) 

200 Comfortabele 
consultaties  

Inrichting kamer voor 
psychologische hulp 

 € 1.631 LIM-035 

Stichting The Talpe Temple 
School 
(Sri Lanka) 

45 Kasten en stoelen 
financieren voor 
ISURU 

Aanschaf kasten voor 
afbakening waardoor 
een extra lokaal wordt 
gecreëerd en plastic 
stoelen voor ouders 
om naar voorstellingen 
van de kinderen te 
komen kijken 
 
 
 

€ 1.751 CMB-003 
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kamp           

Bushcamp 2017 
(Kenia)  

- Bushcamp 2017 Financiele 
verplichtingen voor 
afgelast bushcamp 
2017 

 € 668  BUSH-2017 

Bushcamp 2018 
(Kenia) 

150 Bushcamp 2018 Bushcamp; voor 150 
kinderen een 
onbezorgde tijd 
bezorgen met een 
kampeervakantie 

 € 17.354  BUSH-2018 

Padma 
(Peru) 

* Ook voor ons 
vakantie! 

Financieren speelplein 
tijdens de vakantie 
periode 
 

€ 4.818 LIM-032 

noodhulp      

Kinyago Ladies  
(Kenia) 

* Noodhulp na brand 
 

€ 500 NBO-219 

onderwijsmateriaal           

Biblionef Zuid-Afrika 
(Zuid-Afrika) 

856 Fill up the library! Inrichting bibliotheek 
van de Buck Road 
Primary School 

 € 10.284  CPT-172 

Brazos Abiertos 
(Peru) 

140 Brazos Abiertos groeit Aanschaf van 
computer, klus en 
projector 

 € 2.694  LIM-033 

Crosspoint Foundation 
(Zuid-Afrika) 

140 Crosspoint Acadamy Continuering 
salarissen van twee 
docenten 

 € 6.385  CPT-167 

El Desafio Foundation 
(Argentinie) 

162 Voortzetting Sport 
Programma  

Wasmachine en 
werktafels, healthy 
snacks, vervoer  

 € 5.592  EZE-017 

Hamara Foundation 
(India) 

200 School for streetkids Schoolbenodigdheden 
voor straatkinderen en 
materiaal voor 
speciale bank in de 
school 

€ 2.547 BOM-013 

Ideas Academy 
(Maleisië) 

125 Studeren uit je eigen 
boek! 

Aanschaf van 
studieboeken en 
scheikunde sets 

€ 5.031 KUL-004 

Mwelu Foundation 
(Kenia) 

300 Kennis voor de 
kinderen van Mathare 

Bibliotheek 
 

€11.506 NBO-168 

SASO 
(Ghana) 

550 Outreach & Skills 
Training Project  

Materiaal om het 
Outreach en Skills 
Training programma 
te ondersteunen 

€ 8.334 ACC-058 

Stichting Fondsenwerving 
Pacung Bali 
(Indonesië) 

130 Meer computerlessen! Computerles voor de 
kinderen van groep 4 
t/m 8 om beter 
voorbereid te zijn op 
de toekomst 

€ 6.026 DPS-002 

Stichting Move Forward 
(Suriname)  

100 Dansen en sporten Sportmaterialen 
 

€ 2.030 PBM-080 
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Overig           

PSP 
(Zuid-Afrika) 

1788 Eastern Cape 
Mentorship Start-Up 

Aanvraag voor 
ondersteuning van 
uitbreiding van het 
succesvolle Joint 
Mentorship Program 
naar Eastern Cape 

€ 19.634 CPT-174 

Multikids Foundation  
(Ghana) 

* Sponsoring voor een 
follow-up APT cursus 

Met papier, karton 
meel en water kunnen 
er stoelen en tafels 
gemaakt worden voor 
kinderen met 
beperkingen. 

€ 3.753 ACC-062 

Foscik Children’s Home 
Mission  
(Kenia) 

25 Uitje voor de kinderen Drie dagtrips voor de 
kinderen 

 € 4.847 NBO-209 

Hands for Hope 
(Oeganda) 

500 New playground Nieuwe speelterreinen 
voor de kinderen 

 € 28.956 EBB-080 

Jan Pohlmann 
(Bestemd voor diverse landen) 
 

n.v.t. Naaimachines Donatie voor 40 
tweedehands 
naaimachines 

€ 600 AMS-009 

Local Dreamers 
(Ecuador) 

60 Méér sport! Ondersteuning van 
voetbal- en 
zwemlessen  

€ 3.190 UIO-019 

Malaika Kids Mkuranga 
(Tanzania) 

62 Veel groenten en fruit 
kan worden geplukt 

Agriculturele 
materialen en 
uitbreiding van het 
bestaande 
landbouwproject 

€ 9.954 DAR-028 

Child Smile Foundation 
(Oeganda) 

150 Feestelijke dagtrip en 
nieuwe uniformen 

Schooluitje en 
uniformen voor alle 
kinderen 

€ 3.969 EBB-085 

Multikids Foundation 
(Ghana) 

142 APT cursus april 2018 
 

Sponsoring voor twee 
weken APT cursus 
(het maken van 
stoelen en tafels met 
papier, karton meel en 
water voor kinderen 
met beperkingen) 

€ 5.022 ACC-059 

Musicians without Borders 
(Rwanda) 

1000 Music to their ears! Tweedehands 
voertuig om staff en 
muziekinstrumenten 
door het hele land te 
kunnen vervoeren 

€ 5.150 KGL-006 

SAEP 
(Zuid-Afrika) 

326 Bijlesprogramma in 
Philippi 

Afterschool- en 
vakantieprogramma 

€ 12.226 CPT-175 

SAEP 
(Zuid-Afrika) 

120 Naschools programma 
Siyakhathala school 

Naschools 
bijlesprogramma voor 
grade 3 en 4 leerlingen 

€ 10.665 CPT-176 

Tereo Mission School 
(Zuid-Afrika) 

85 Saving water Watertank voor het 
hergebruik van water 
als maatregel voor de 
aanhoudende droogte 

€ 1.557 CPT-169 
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Lopende kosten en projecten           

Alternativa 2003 
(Roemenië) 

30 Art Therapy Betaling salaris Art 
Therapist voor een 
periode van 5 jaar 

 € 4.756  OTP-039 

AMAR 
(Brazilië) 

900 Blijven leren Betalen één leraar 
gedurende drie jaar 

 € 11.935  GIG-010 

Asociatia Touched Romania 
(Peru) 

250 Financiële steun aan 
psycholoog en sociaal 
werker 

Bijdrage aan het 
salaris van een 
psycholoog en social 
worker, tevens 
coordinator voor 
vrijwilligers 

 € 11.555  OTP-044 

C.I.A.M. 
(Brazilië) 

277 Salaris voor Head 
Teacher 

Salaris voor een 
leidinggevende senior 
therapeut voor eind 
2017, 2018 en 2019 

 € 18.483  GRU-043 

Crosspoint Foundation 
(Zuid-Afrika) 

* Meer educatie op 
nieuwe locatie 

Continuering van de 
salarissen van twee 
docenten 

 € 6.526  CPT-173 

Good Hope Psychological 
Service  
(Zuid-Afrika) 

726 Therapy en 
begeleiding voor 
kinderslachtoffers 

Financieren van drie 
jaarsalarissen voor 
counselors en 
therapeuten 

 € 36.481  CPT-168 

KAYDA 
(Oeganda)  

150 Running cost for Drop-
In centre Kayda 

3 year running costs 
for Drop In Centre 
Streetchildren, 
Uganda 

 € 24.283  EBB-076 

Child Smile Foundation 
(Oeganda) 

* Bigger steps forward Lopende kosten voor 5 
jaar om nog meer 
kinderen onderwijs te 
kunnen geven met de 
juiste zorg, dagelijkse 
lunches en 
begeleiding 

 € 11.882 EBB-075 

OTC 
(Ghana) 

315 Therapists for a new 
Cerebral Palsy 
Program 

Aanvraag voor 
salarissen van 
therapeuten voor een 
nieuw programma 
voor kinderen met 
cerebrale parese  

 € 14.222  ACC-053 

School of Hope 
(Zuid-Afrika) 

150 Salaris social worker Jaarsalaris voor social 
worker 

 € 12.555  CPT-170 

SER 
(Brazilië) 

300 Acrobatentoeren Betalen lopende 
kosten 

 € 8.343  GIG-017 

Siyavuselela 
(Zuid-Afrika) 

1688 Sports and Lifeskills Sport en lifeskills 
training voor kinderen 
van Gugulethu  

 € 30.815 CPT-137 

UPCO 
(Ghana) 

* UPCO 2015-2020 Steun in deel van 
lopende kosten 

€ 10.200 ACC-044 

UPCO 
(Ghana) 

1000 Voltooien 
bouwwerken UPCO 

Afbouwen van alle 
halve bouwprojecten 

€ 16.000 ACC-050 

Youth Empowerment Suriname 
(Suriname) 

40 Coaching op hoog 
niveau 

Trainingskosten voor 
40 leerlingen 

€ 13.847 PBM-076 
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Klusreis           

Good Hope Psychological 
Service  
(Zuid-Afrika) 

* Bergendal Primary 
School 

Schilder- en 
renovatiewerk   

 € 1.247  KLUS-043 

SAEP 
(Zuid-Afrika) 

* Sunshine & Bonisa Renovatie keuken en 
schilderwerk 

€ 1.712 KLUS-041 

Sibongile 
(Zuid-Afrika) 

52 Sibongile Schilder- en 
renovatiewerk 

€ 642 KLUS-045 

Tereo Mission School 
(Zuid-Afrika) 

* Tereo Mission School Schilderwerk en 
opknappen 
speeltoestellen 

€ 892 KLUS-044 

Alpine Primary School 
(Zuid-Afrika) 

1300 Alpine Primary School Schilder- en 
renovatiewerk   

€ 1.188 KLUS-042 

  

*     Het aantal kinderen telt al mee bij een ander project in deze lijst. 
**   Deze projecten komen al in de reguliere projectentelling voor en worden niet als apart 

project geteld. De kinderaantallen worden uiteraard ook niet dubbel gerekend. 
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 Bijlage II: Verantwoordingsverklaring  

 

Verantwoordingsverklaring 

Het bestuur van Wings of Support (WoS) onderschrijft de volgende drie principes: 

1. Binnen Wings of Support dient het toezicht houden duidelijk te zijn  

gescheiden van het besturen; 

2. Wings of Support werkt continu aan een optimale besteding van middelen; 

3. Wings of Support streeft naar optimale relaties met belanghebbenden. 

 

Toezicht houden en besturen 

Binnen Wings of Support is een strikte scheiding tussen besturen c.q. uitvoering 

en toezicht houden. Het bestuur is belast met het besturen en leiding geven aan de 

stichting. Het beleidsplan alsmede de daarbij horende plannen van de commissies 

en de begroting worden aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. 

Tevens controleert de Raad van Toezicht het bestuur van Wings of Support in haar 

uitvoering van het beleid. 

 

Optimale besteding van middelen 

Wings of Support werkt continu aan een optimale besteding van middelen, door 

middel van: 

• Een zeer laag kostenpercentage voor beheer en administratie en doordat 

veel faciliteiten zoals vergaderruimte en computersystemen worden 

gesponsord. Wings of Support is continu op zoek naar sponsors die bereid 

zijn om in natura te sponsoren, waardoor een zo hoog mogelijk percentage 

van fondsen kan worden besteed aan de doelstelling. 

• Projectcoördinatoren die zeer geregeld bij de projecten komen die worden 

uitgevoerd en zo optimaal kunnen controleren of het geld op een 

verantwoorde wijze wordt besteed. 

• Het meerjarenbeleidplan en bijbehorende jaarplannen en begrotingen door 

het bestuur en tevens door de Raad van Toezicht te laten goedkeuren. 

• Een continue investering in de groep van huidige en toekomstige 

medewerkers in de bewustwording van kosten en de focus om zoveel 

mogelijk middelen aan de doelstelling te besteden. 

 

Optimale relaties met belanghebbenden 

Wings of Support streeft naar een goede relatie met alle belanghebbenden middels 

diverse informatievoorzieningen. 

• Op de website worden alle projecten zodanig beschreven dat het duidelijk 

wordt wat de stichting met haar middelen doet. De informatie op de 
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website wordt in twee talen gepubliceerd (Nederlands en Engels) en is dus 

ook voor de meeste belanghebbenden in het buitenland goed te begrijpen.  

• Wings of Support heeft een Facebook-account waar veel gebruik van wordt 

gemaakt; het faciliteert betrokkenheid van belanghebbenden en stakeholders. 

• Het kwartaalblad WOSwijs geeft de donateurs en sponsors een beeld van de 

projecten die uitgevoerd zijn en de ontwikkelingen die de stichting doormaakt. 

• Elk jaar verschijnt het jaaroverzicht, welke (o.a. via de website) beschikbaar is 

voor iedere geïnteresseerde. Het jaaroverzicht toont beknopte financiële 

informatie en toont een overzicht van alle uitgevoerde projecten in dat jaar. 

• Alle publicaties zijn te downloaden vanaf de website. 

• Aanmerkingen, opmerkingen en suggesties komen binnen via het e-mailadres: 

info@wingsofsupport.org en worden doorgestuurd naar de betreffende 

afdeling. De afdeling secretariaat is verantwoordelijk voor de adequate 

afhandeling van deze berichten.  

 

Klachtenregeling 

Wings of Support kent een klachtenregeling (“Klachtenprocedure”). In 2017 zijn 

geen klachten ontvangen (2016: 0). 

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) die per 1 januari 2009 is ingesteld, vervult statutair 

de taak van toezichthouder. De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur 

van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de 

daarmee verbonden organisatie. Tevens staat de RvT het bestuur met advies 

terzijde. 

 

Wings of Support kent geen vast profiel voor de Raad van Toezicht, maar heeft in 

haar huishoudelijk reglement wel het volgende vastgesteld rondom de 

samenstelling van de Raad: “Twee van de drie leden van de Raad van Toezicht 

worden benoemd uit een groepering of organisatie die door de Raad van Toezicht 

als belanghebbende partij wordt gezien, dat wil zeggen een grote mate van 

affiniteit met de luchtvaart hebben of daarin werkzaam (geweest) zijn.” De Raad 

van Toezicht komt vier keer per jaar bijeen. 

 

Auditcommissie 

Ter ondersteuning van de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de 

verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht is een auditcommissie 

ingesteld. De auditcommissie beoordeelt het financiële verslaggevingsproces, het 

systeem van interne beheersing en beheersing van financiële risico's, het 

controleproces en het proces waarmee Wings of Support de missie en 

doelstelling van de stichting naleeft.
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Colofon 
 
Dit jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de belangeloze medewerking van: 

 

- Alle projectcoördinatoren en woordvoerders van de uitgelichte projecten 

- Bureau Broekman, reputatiebehartiging en positionering (advies en begeleiding) 

   www.bb.nl  

- Jet Dillerop, www.jetdillerop.nl  

 

 

Juni 2019 

 

http://www.bb.nl/
http://www.jetdillerop.nl/

